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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 24 marca 2022 r. 

 

o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych  

systemów teleinformatycznych
 

 

(druk nr 675) 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 

z późn. zm.) 

Art. 73d. 

1. Przedstawiciel producenta pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje 

dane swojego punktu kontaktowego do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, 

podając: nazwę i adres przedstawiciela producenta pojazdów oraz adres jego poczty 

elektronicznej i jego numer telefonu, a także imię i nazwisko osoby reprezentującej 

przedstawiciela producenta. Dane te przekazuje się niezwłocznie po powołaniu 

przedstawiciela producenta, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia tego 

powołania.  

2. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego prowadzi bazę punktów kontaktowych 

przedstawicieli producentów pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W bazie 

tej zamieszcza się dane punktu kontaktowego przedstawiciela producenta pojazdów, o 

których mowa w ust. 1, oraz datę wprowadzenia danych do tej bazy.  

3. Przedstawiciel producenta pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

obowiązany zawiadomić Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego o zmianie 

danych swojego punktu kontaktowego, o których mowa w ust. 1, oraz o zaprzestaniu 

działalności przez przedstawiciela producenta pojazdów, niezwłocznie, jednak nie później 

niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Na podstawie tego 

zawiadomienia Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego aktualizuje bazę punktów 

kontaktowych przedstawicieli producentów pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.  
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4. W celu ułatwienia prowadzenia przez organy rejestrujące postępowań w sprawach 

rejestracji pojazdów Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego udostępnia organom 

rejestrującym:  

1) bazę punktów kontaktowych przedstawicieli producentów pojazdów na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) wzory wymaganych podpisów na wydawanych dokumentach, o których mowa w art. 

72 ust. 1 pkt 3  

– za pośrednictwem systemu teleinformatycznego <obsługującego centralną ewidencję 

pojazdów>, o którym mowa w art. 75e ust. 1.  

 

Art.  75e. 

[1. Wytwórca dowodów rejestracyjnych zapewnia system teleinformatyczny umożliwiający 

realizację zadań organów rejestrujących w zakresie rejestracji, czasowej rejestracji, 

czasowego wycofania z ruchu, wyrejestrowania i profesjonalnej rejestracji pojazdów, w 

tym w zakresie procesu wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów związanych 

z realizacją tych zadań. 

2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zapewnia integralność powiązania 

procesu wytwarzania dokumentów związanych z realizacją zadań, o których mowa w ust. 

1, z danym gromadzonym w centralnej ewidencji pojazdów, z uwzględnieniem 

referencyjności tych danych przy realizacji tych zadań.] 

<1. Wytwórca dowodów rejestracyjnych zapewnia 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. 

2. System teleinformatyczny, zapewniany przez wytwórcę dowodów rejestracyjnych, 

pobiera dane niezbędne do procesu wytwarzania, personalizacji i dystrybucji 

dokumentów i oznaczeń pojazdów z centralnej ewidencji pojazdów.> 

[3. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zapewnia co najmniej funkcjonalności 

spójne z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów. 
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4. Minister właściwy do spraw informatyzacji nadzoruje interoperacyjność systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, z systemem teleinformatycznym 

obsługującym centralną ewidencję pojazdów. 

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji zawiera z wytwórcą dowodów rejestracyjnych 

umowę regulującą: 

1) zasady współpracy w zakresie: 

a) określenia charakteru i zakresu zmian dostosowujących system teleinformatyczny, o 

którym mowa w ust. 1, do zmian w Systemie teleinformatycznym obsługującym 

centralną ewidencję pojazdów, 

b) udostępniania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji i 

doświadczenia technicznego, w tym dokumentacji, dotyczących systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, niezbędnych ministrowi do 

sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 4; 

2) odpłatności za realizację zmian oraz za udostępnianie informacji i doświadczenia 

technicznego, o których mowa w pkt 1. 

6. Koszty związane z zawarciem i realizacją umowy, o której mowa w ust. 5, są finansowane 

ze środków Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.] 

7. Wytwórca dowodu rejestracyjnego umożliwia odczyt danych zakodowanych w dowodzie 

rejestracyjnym podmiotom, o których mowa w art. 80c ust. 1 i 2a, o ile są one niezbędne 

do realizacji ich ustawowych zadań, na wniosek danego podmiotu, albo innym 

podmiotom za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 80c ust. 1 i 2a. 

Wniosek zawiera nazwę wnioskodawcy i jego adres oraz cel odczytu danych 

zakodowanych w dowodzie rejestracyjnym. 

8. Wytwórca dowodu rejestracyjnego przedstawia wnioskodawcy warunki umożliwienia 

odczytu danych zakodowanych w dowodzie rejestracyjnym, w tym koszty z tym 

związane. 

9. Po uzgodnieniu warunków, o których mowa w ust. 8, wytwórca dowodu rejestracyjnego 

udziela wnioskodawcy, na czas oznaczony i na określonych polach eksploatacji, licencji 

na wykorzystanie biblioteki umożliwiającej odczyt danych zakodowanych w dowodzie 

rejestracyjnym. 

Art.  100a. 

1. Tworzy się centralną ewidencję kierowców, zwaną dalej "ewidencją". 

2. (uchylony). 
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3. (uchylony). 

4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji w systemie 

teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem 

danych i informacji zgromadzonych w ewidencji. 

[5. Minister właściwy do spraw informatyzacji może zlecić, z wyłączeniem stosowania 

przepisów dotyczących zamówień publicznych, zadania związane z budową, rozwojem i 

wdrożeniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję kierowców 

wytwórcy dokumentów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o 

dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 i 1517) lub własnej instytucji 

gospodarki budżetowej.] 

<5. Minister właściwy do spraw informatyzacji może zlecić, z wyłączeniem stosowania 

przepisów dotyczących zamówień publicznych, zadania związane z budową, 

rozwojem, wdrożeniem i utrzymaniem systemu teleinformatycznego obsługującego: 

1) centralną ewidencję kierowców, 

2) centralną ewidencję pojazdów 

– wytwórcy dokumentów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 2018 

r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1660 i 1997 oraz z 2022 r. 

poz. 350 i …) lub instytucji gospodarki budżetowej, wobec której minister 

właściwy do spraw informatyzacji pełni funkcję organu założycielskiego.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 

 

<Art. 12b. 

W przypadku nadania numeru PESEL w trybie, o którym mowa w art. 4 ustawy 

wskazanej w art. 12 pkt 13, uznaje się, że osobie, której nadano ten numer, przysługuje 

uprawnienie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 tej ustawy.> 

 

Art.  50. 

1. Świadczeniobiorca ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest 

obowiązany przedstawić: 

http://lex.senat.pl/#/document/18803218?cm=DOCUMENT
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1) kartę ubezpieczenia zdrowotnego - w przypadku ubezpieczonego oraz osób, do których 

stosuje się art. 67 ust. 4-7; 

2) dokument, o którym mowa w art. 54 ust. 1 - w przypadku świadczeniobiorcy innego 

niż ubezpieczony. 

2. Przedstawienie przez świadczeniobiorcę dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie jest 

wymagane, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 

1) świadczeniobiorca potwierdzi swoją tożsamość przez okazanie dowodu osobistego, 

paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej albo przy użyciu dokumentu 

elektronicznego, o którym mowa w art. 19e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2020 r. poz. 346, 568 i 695), przez okazanie tego dokumentu na ekranie urządzenia 

mobilnego osobie stwierdzającej tożsamość; legitymacja szkolna może być okazana 

jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia; 

<1a) w przypadku osób uprawnionych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy wskazanej 

w art. 12 pkt 13, osoba uprawniona może potwierdzić swoją tożsamość także 

przez okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, innego niż wymieniony 

w pkt 1;> 

2) świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu 

art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji uzyska potwierdzenie prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej osoby ubiegającej się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej w 

sposób określony w ust. 3. 

2a.   Świadczeniodawca udzielający świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem 

systemów teleinformatycznych lub systemów łączności może potwierdzać tożsamość 

świadczeniobiorcy, na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za 

pośrednictwem tych systemów. W razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do 

świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony w ust. 1 lub 3, świadczeniobiorca może 

złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej także 

za pośrednictwem systemów, o których mowa w zdaniu pierwszym. Przepisy ust. 7, 8 i 9 

stosuje się odpowiednio. 

2b.   Potwierdzenie tożsamości świadczeniobiorcy oraz złożenie przez niego oświadczenia o 

przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej może nastąpić przy 

wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego 

tożsamości osobiście lub w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 

http://lex.senat.pl/#/document/17181936?unitId=art(19(e))ust(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17712396?unitId=art(2)pkt(14)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17181936?unitId=art(20(a))ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Przepisy ust. 7, 8 i 9 stosuje się odpowiednio. 

3. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej może zostać potwierdzone na podstawie 

dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

sporządzonego, na podstawie numeru PESEL, przez Fundusz dla świadczeniodawcy lub 

niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o 

refundacji i przesłanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 344) z zapewnieniem integralności i poufności zawartych w nim danych 

oraz uwierzytelnieniem stron uprawnionych do przetwarzania tych danych. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, określi, w 

drodze rozporządzenia, warunki, jakie muszą spełniać świadczeniodawca lub niebędąca 

świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, 

występujący do Funduszu o dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 3, mając na 

uwadze konieczność zapewnienia integralności oraz poufności przetwarzanych danych. 

5. Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 3, zawiera imię i nazwisko oraz numer 

PESEL świadczeniobiorcy, a także informację, według stanu na dzień sporządzenia 

dokumentu, o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. 

6. W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony 

w ust. 1 lub 3 świadczeniobiorca po okazaniu dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 

może przedstawić inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, 

a jeżeli takiego dokumentu nie posiada, złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym 

mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. 

7. Świadczeniobiorca składający oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Posiadam prawo do korzystania ze 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.". 

7a. W sytuacji udzielania świadczeniobiorcy stacjonarnych albo całodobowych świadczeń 

opieki zdrowotnej, oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, obejmuje okres od dnia 

rozpoczęcia udzielania świadczenia do dnia zakończenia udzielania świadczenia, nie 

dłuższy jednak niż do końca miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia udzielania 

świadczenia. W przypadku, gdy świadczenie opieki zdrowotnej trwa dłużej - 

http://lex.senat.pl/#/document/17181936?unitId=art(3)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17712396?unitId=art(2)pkt(14)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16979921?unitId=art(2)pkt(5)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17712396?unitId=art(2)pkt(14)&cm=DOCUMENT
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świadczeniobiorca składa kolejne oświadczenie, które obejmuje okres nie dłuższy niż 

jeden miesiąc. 

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, zawiera imię i nazwisko, adres zamieszkania, 

wskazanie podstawy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, numer PESEL oraz 

wskazanie dokumentu, na podstawie którego świadczeniodawca potwierdził tożsamość 

świadczeniobiorcy, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - dane, o 

których mowa w art. 188 ust. 4 pkt 9. Świadczeniodawca albo niebędąca 

świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji 

potwierdza podpisem na oświadczeniu dane identyfikujące dokument, na podstawie 

którego potwierdzono tożsamość. 

9. W przypadku świadczeniobiorców małoletnich oraz innych osób nieposiadających pełnej 

zdolności do czynności prawnych oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa 

przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny lub faktyczny w rozumieniu ustawy z dnia 

6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przepisy ust. 7 i 8 

stosuje się odpowiednio. 

10. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

oświadczeń, o których mowa w ust. 6 i 9, mając na względzie zapewnienie czytelności 

oświadczeń. 

11. W stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe 

złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, świadczenie opieki zdrowotnej zostaje 

udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób 

wskazany w ust. 1, 3 lub 6. W takim przypadku osoba, której udzielono świadczenia 

opieki zdrowotnej, jest obowiązana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożenia oświadczenia, o którym mowa w 

ust. 6, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, a 

jeżeli świadczenie to jest udzielane w oddziale szpitalnym, w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej - pod rygorem obciążenia tej 

osoby kosztami udzielonych jej świadczeń. 

12. Późniejsze niż przewidziane terminami określonymi w ust. 11, jednak w okresie nie 

dłuższym niż 1 rok, licząc od dnia upływu tych terminów, przedstawienie dokumentu 

potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożenie oświadczenia, o 

którym mowa w ust. 6, nie może stanowić podstawy odmowy przez świadczeniodawcę 

http://lex.senat.pl/#/document/17712396?unitId=art(2)pkt(14)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17532755?cm=DOCUMENT
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zwolnienia świadczeniobiorcy z obowiązku poniesienia kosztów udzielonego świadczenia 

opieki zdrowotnej albo zwrotu tych kosztów. 

13. Roszczenia przysługujące na podstawie ust. 11 ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat od 

dnia upływu terminów określonych w ust. 11. 

14. W przypadku dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, 

potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3, następuje na podstawie numeru PESEL osoby 

obowiązanej do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. 

15.   Fundusz nie może odmówić świadczeniodawcy sfinansowania świadczenia opieki 

zdrowotnej z powodu braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osoby, która uzyskała 

to świadczenie, albo żądać od niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej w 

rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji zwrotu kosztów świadczenia opieki 

zdrowotnej poniesionych przez Fundusz pomimo braku prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej osoby, która uzyskała to świadczenie na podstawie recepty wystawionej przez 

osobę uprawnioną, jeżeli: 

1) w dniu udzielenia tego świadczenia potwierdził, w sposób określony w ust. 3, prawo 

świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej albo świadczeniobiorca ten w tym 

dniu przedstawił dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub 

złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 2a albo 6, 

2) świadczeniobiorca w terminie przedstawił dokument potwierdzający prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej lub złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, w 

przypadkach określonych w ust. 11 

- jeżeli świadczenie to zostało zrealizowane zgodnie z warunkami umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej zawartej ze świadczeniodawcą albo zgodnie z zasadami 

wystawiania recept refundowanych, w przypadku gdy świadczenie zostało 

zrealizowane na podstawie takiej recepty. 

16. W przypadku gdy świadczenie opieki zdrowotnej zostało udzielone pomimo braku prawa 

do świadczeń opieki zdrowotnej w wyniku: 

1) posługiwania się kartą ubezpieczenia zdrowotnego albo innym dokumentem 

potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez osobę, która utraciła to 

prawo w okresie ważności karty albo innego dokumentu, albo 

1a) potwierdzenia prawa do świadczeń w sposób określony w ust. 3 osób, o których mowa 

w art. 52 ust. 1, albo 

2)  złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2a albo 6, 
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- osoba, której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, jest obowiązana do uiszczenia 

kosztów tego świadczenia, z wyłączeniem osoby, której udzielono świadczenia, o 

którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1. 

17.   Obowiązku, o którym mowa w ust. 16, nie stosuje się do osoby, która w chwili 

przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej albo złożenia oświadczenia o przysługującym jej prawie do świadczeń opieki 

zdrowotnej działała w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że posiada prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej. 

18.   Koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w przypadkach określonych w ust. 16, 

które Fundusz poniósł zgodnie z ust. 15, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prezes Funduszu wydaje decyzję 

administracyjną ustalającą obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin 

płatności. Do postępowania w sprawach o ustalenie poniesienia kosztów stosuje się 

przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Od decyzji Prezesa Funduszu 

przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

18a. Przepisów ust. 16 i 18 nie stosuje się w przypadku dopełnienia obowiązku, o którym 

mowa w art. 67 ust. 1 i 3, w terminie 30 dni od dnia udzielenia świadczenia albo 30 dni od 

dnia poinformowania przez Fundusz o wszczęciu postępowania, o którym mowa w ust. 

18, jeżeli przyczyną braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej było niezgłoszenie do 

ubezpieczenia zdrowotnego mimo podlegania takiemu zgłoszeniu. 

18b. W przypadku dopełnienia obowiązku określonego w art. 67 ust. 1 i 3 w terminie, o 

którym mowa w ust. 18a, poniesione koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w 

okresie, którego dotyczy ten obowiązek, nie podlegają zwrotowi. 

19. Od kwoty należności, o których mowa w ust. 18, nalicza się odsetki ustawowe za 

opóźnienie, poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności tych należności. 

20. Nie wydaje się decyzji, o której mowa w ust. 18, jeżeli od dnia, w którym zakończono 

udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej, o którym mowa w ust. 15, upłynęło 5 lat. 

21. Należności, o których mowa w ust. 18, ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat, licząc od 

dnia, w którym decyzja ustalająca te należności stała się ostateczna. 

22.   Prezes Funduszu może umorzyć w całości albo w części spłatę należności ustalonej w 

decyzji, o której mowa w ust. 18, lub odroczyć spłatę tej należności, lub rozłożyć ją na 

raty, stosując odpowiednio zasady określone w art. 56-58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych. 

http://lex.senat.pl/#/document/16784712?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(56)&cm=DOCUMENT
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23.   Prezes Funduszu nie wszczyna postępowania, jeżeli wysokość kosztów świadczeń opieki 

zdrowotnej udzielonych w przypadkach określonych w ust. 16, które Fundusz poniósł 

zgodnie z ust. 15, w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, na rzecz tej samej osoby 

nie przekracza kwoty 500 zł. 

Art.  87. 

1. Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 i art. 86, 

są obowiązane, bez uprzedniego wezwania, opłacić i rozliczyć składki na ubezpieczenie 

zdrowotne za każdy miesiąc kalendarzowy w trybie i na zasadach oraz w terminie 

przewidzianych dla składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli do tych osób i jednostek 

nie stosuje się przepisów o ubezpieczeniu społecznym - w terminie do 15. dnia 

następnego miesiąca. 

1a. Rolnicy, o których mowa w art. 84a, są obowiązani opłacać, bez uprzedniego wezwania, 

składki na ubezpieczenie zdrowotne za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu, za każdy 

miesiąc, kwartalnie - w terminach określonych dla składek na ubezpieczenie społeczne 

rolników. 

1b. Składka na ubezpieczenie zdrowotne od emerytur i rent rolniczych wypłacanych raz na 

kwartał jest odprowadzana w całości w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym świadczenie zostało wypłacone. 

2. W przypadku rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne od emerytur, rent, 

nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków przedemerytalnych i świadczeń 

przedemerytalnych oraz świadczeń pieniężnych dla cywilnych niewidomych ofiar działań 

wojennych jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w 

przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych: 

1) nie przekazuje imiennych raportów miesięcznych; 

2) wykazuje składki w odrębnej deklaracji rozliczeniowej. 

3. Od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne pobiera się odsetki za 

zwłokę na zasadach i w wysokości określonych dla zaległości podatkowych. 

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 

1) osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i c-i, pkt 1a-8, 8b-33 i 35 oraz w art. 68 

są opłacane i ewidencjonowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, z 

zastrzeżeniem pkt 2; 

1a) osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 8a są opłacane i ewidencjonowane w centrali 

Funduszu; 
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2) osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i ba oraz pkt 16 pobierających 

świadczenia emerytalno-rentowe z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz 

osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 34 są opłacane i ewidencjonowane w Kasie 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

3) osób wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 36 są opłacane i ewidencjonowane w Zakładzie 

Ubezpieczeń Społecznych. 

4a. Składka osób prowadzących działalność w zakresie działów specjalnych na wspólny 

rachunek jest ewidencjonowana na indywidualnych kontach tych osób w wysokości 

proporcjonalnej do ich udziału w prowadzonej produkcji. W przypadku braku określenia 

wielkości udziałów przyjmuje się, że są one równe. 

4b. Ewidencjonowanie składki małżonków prowadzących działalność w zakresie działów 

specjalnych następuje w równych częściach. 

4c. Przepisy ust. 4a i 4b nie dotyczą ubezpieczonych, którzy odrębnie deklarują kwotę 

dochodu z działów specjalnych. 

5. Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu składek na 

ubezpieczenie zdrowotne, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje 

pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne wraz z pobranymi odsetkami za zwłokę do 

centrali Funduszu. 

6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne 

i należności pochodne od składek niezwłocznie do centrali Funduszu, nie później niż w 

ciągu 3 dni roboczych od dnia ich wpływu na rachunek, o którym mowa w art. 47 ust. 4 

pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

7. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz 

podmiot zobowiązany do przekazania składek za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 

pkt 8a, przekazują nieodpłatnie do centrali Funduszu lub - na jego wniosek - do oddziału 

wojewódzkiego Funduszu, dane o ubezpieczonych oraz zgłoszonych do ubezpieczenia 

zdrowotnego członkach rodzin ubezpieczonych, określone w art. 188 ust. 4 pkt 1, 7-9 i 13, 

oraz o opłaconych za nich składkach na ubezpieczenie zdrowotne, przekazane w 

zgłoszeniu, o którym mowa w art. 77 ust. 1 i 3, i w imiennym raporcie miesięcznym, oraz 

o odsetkach za zwłokę, w terminie 15 dni roboczych od dnia wpływu składek i odsetek 

oraz dokumentów umożliwiających ustalenie ich wysokości i rozdzielenie ich na 

ubezpieczonych. 

http://lex.senat.pl/#/document/16831915?unitId=art(47)ust(4)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16831915?unitId=art(47)ust(4)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz 

podmiot zobowiązany do przekazania składek za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 

pkt 8a, przekazują nieodpłatnie centrali Funduszu lub oddziałowi wojewódzkiemu 

Funduszu, na ich wniosek, dane związane z: 

1) ustaleniem właściwego ustawodawstwa niezbędnego do potwierdzania prawa do 

świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami o koordynacji; 

2)  potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej z tytułu wypadku przy pracy 

lub choroby zawodowej w państwie członkowskim UE lub EFTA, lub Zjednoczonym 

Królestwie zgodnie z przepisami o koordynacji, dotyczące: 

a) stwierdzonego naruszenia sprawności organizmu w wyniku wypadku przy pracy, 

b) nazwy, rodzaju lub kategorii choroby zawodowej oraz stwierdzonego naruszenia 

sprawności organizmu w wyniku tej choroby, 

c) wypłacenia zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu wypadku 

przy pracy oraz przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z 

wypadkiem przy pracy, a także okresu, za który zostały wypłacone, 

d) uznania zdarzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego za wypadek przy pracy. 

9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

przekazują do centrali Funduszu dane, o których mowa w art. 188 ust. 4 pkt 1, 3, 4, 7-10 i 

13, zawarte w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 77 ust. 1 i 3, po przeprowadzeniu ich 

weryfikacji polegającej na stwierdzeniu ich zgodności z danymi objętymi rejestrem 

PESEL. 

9a. W przypadku gdy Fundusz na podstawie danych otrzymanych z Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stwierdzi, że osoba podlega 

w tym samym czasie obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego zarówno z tytułu objęcia 

ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem społecznym rolników, przekazuje tę 

informację do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

10. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

przekazują do centrali Funduszu sprawozdanie zawierające informacje, w podziale na 

poszczególnych ubezpieczonych, o należnej składce z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, 

podane w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 77 ust. 1, i w imiennych raportach 

miesięcznych, za dany kwartał, nie później niż do ostatniego dnia drugiego miesiąca 

następującego po tym kwartale. 
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10a. Organ prowadzący rejestr PESEL udostępnia centrali Funduszu za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej: 

1) nowo nadane numery PESEL i odpowiadające im imiona, nazwiska i nazwiska rodowe 

oraz wskazanie rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość danej 

osoby; 

2) numery PESEL dzieci i ich rodziców, których dane są gromadzone w rejestrze PESEL - 

jeżeli są dostępne; 

3) numery PESEL i odpowiadające im imiona, nazwiska i nazwiska rodowe osób, których 

zgon został zgłoszony; 

<3a) informację, że numer PESEL został nadany w trybie, o którym mowa w art. 4 

ustawy wskazanej w art. 12 pkt 13;> 

[4) informacje o zmianie danych, o których mowa w pkt 1-3.] 

<4) informacje o zmianie danych, o których mowa w pkt 1–3a.> 

10b. Organ prowadzący rejestr PESEL i Fundusz uzgadniają format udostępnianych danych, 

o których mowa w ust. 10a. 

10c. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz 

podmiot zobowiązany do przekazania składek za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 

pkt 8a, przekazują do centrali Funduszu odpowiednio dane dotyczące wszystkich osób 

pobierających zasiłki, o których mowa w art. 67 ust. 6, i wszystkich osób, które złożyły 

wniosek o emeryturę lub rentę, o których mowa w art. 67 ust. 7, z zastrzeżeniem ust. 10f, 

oraz o pracownikach korzystających z urlopu bezpłatnego. 

10d. Zakres danych dotyczących wszystkich osób posiadających prawo do zasiłku, o których 

mowa w art. 67 ust. 6, i wszystkich osób, które złożyły wniosek o emeryturę lub rentę, o 

których mowa w art. 67 ust. 7, obejmuje dane, o których mowa w art. 188 ust. 4 pkt 1, 3, 

4, 7 i 9, tytuł uprawnienia oraz datę odpowiednio powstania i ustania prawa do zasiłku 

albo datę zgłoszenia wniosku o emeryturę lub rentę, a w przypadku osób, o których mowa 

w art. 67 ust. 6 - także okres, na który przyznano prawo do zasiłku, określony w decyzji 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

10e. Zakres danych dotyczących pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego obejmuje 

dane, o których mowa w art. 188 ust. 4 pkt 1, 3, 4, 7 i 9, oraz datę rozpoczęcia i 

zakończenia urlopu bezpłatnego. 

10f. Organ emerytalny właściwy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 

http://lex.senat.pl/#/document/16795740?cm=DOCUMENT
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586) oraz ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 244  (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 723) wydaje osobie, która złożyła wniosek o emeryturę lub rentę, zaświadczenie 

potwierdzające złożenie wniosku oraz przekazuje niezwłocznie kopię tego zaświadczenia 

oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania 

tej osoby. 

10g. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 10f, zawiera dane, o których mowa w art. 188 ust. 

4 pkt 1, 3, 4, 7 i 9, tytuł uprawnienia oraz datę zgłoszenia wniosku o emeryturę lub rentę. 

11. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, Prezesa Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych i Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres oraz sposób przekazywania do 

centrali Funduszu i oddziału wojewódzkiego Funduszu przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i podmiot zobowiązany do 

przekazania składek za osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 8a, danych 

dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek oraz osób, o 

których mowa w ust. 10c-10e, uwzględniając konieczność zapewnienia poufności i 

integralności przekazywanych danych. 

12. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, terminy, zakres i tryb weryfikacji 

danych ubezpieczonych, o której mowa w ust. 9, oraz sposób postępowania Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie 

stwierdzenia ich niezgodności i tryb dokonywania niezbędnych korekt w przypadku 

stwierdzenia niezgodności przekazywanych danych, uwzględniając konieczność 

zapewnienia poufności przekazywanych danych. 

 

 

 

 

 

http://lex.senat.pl/#/document/16795918?cm=DOCUMENT
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USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, 

1997, 2269, 2328 i 2490) 

Art.  16a. 

[1.   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, o 

których mowa w art. 122 ust. 1, w tym w zakresie procesu wytwarzania, personalizacji i 

dystrybucji dokumentów związanych z realizacją tych zadań. 

2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zapewnia integralność powiązania 

procesu wytwarzania dokumentów związanych z realizacją zadań, o których mowa w ust. 

1, z danymi gromadzonymi w centralnej ewidencji kierowców, z uwzględnieniem 

referencyjności tych danych przy realizacji tych zadań.] 

<1. Wytwórca praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy i pozwoleń na kierowanie 

tramwajem zapewnia system teleinformatyczny obsługujący proces wytwarzania, 

personalizacji i dystrybucji dokumentów zintegrowany z systemem 

teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców, w którym organ 

właściwy do wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania 

pojazdami, realizuje zadania, o których mowa w art. 122 ust. 1. 

2. System teleinformatyczny, zapewniany przez wytwórcę praw jazdy, kart kwalifikacji 

kierowcy i pozwoleń na kierowanie tramwajem, pobiera dane niezbędne do procesu 

wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów z centralnej ewidencji 

kierowców.> 

[3. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zapewnia co najmniej funkcjonalności 

spójne z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców. 

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji nadzoruje interoperacyjność systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, z systemem teleinformatycznym 

obsługującym centralną ewidencję kierowców. 

5.   Minister właściwy do spraw informatyzacji zawiera z wytwórcą praw jazdy, kart 

kwalifikacji kierowcy i pozwoleń na kierowanie tramwajem umowę regulującą: 

1) zasady współpracy w zakresie: 

a) określenia charakteru i zakresu zmian dostosowujących system teleinformatyczny, o 

którym mowa w ust. 1, do zmian w systemie teleinformatycznym obsługującym 

centralną ewidencję kierowców, 
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b) udostępniania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji i 

doświadczenia technicznego, w tym dokumentacji, dotyczących systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, niezbędnych ministrowi do 

sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 4; 

2) odpłatności za realizację zmian oraz za udostępnienie informacji i doświadczenia 

technicznego, o których mowa w pkt 1. 

6. Koszty związane z zawarciem i realizacją umowy, o której mowa w ust. 5, są finansowane 

ze środków Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.] 

 

Art.  51. 

1. Egzamin państwowy jest przeprowadzany w celu sprawdzenia kwalifikacji osoby 

egzaminowanej, w tym: 

1) sprawdzenia wiedzy w zakresie: 

a) zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze 

publicznej, 

b) zagrożeń związanych z ruchem drogowym, 

c) obowiązków kierowcy, osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem i 

posiadacza pojazdu, 

d) postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych; 

2) sprawdzenia umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, 

energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu 

poruszania się, odpowiednio do uprawnienia, o które ubiega się osoba zdająca 

egzamin, w ruchu drogowym motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem 

pojazdów składającym się z takiego pojazdu i przyczepy oraz tramwajem. 

2. Egzamin państwowy składa się z: 

1) części teoretycznej przeprowadzanej w formie testów jednokrotnego wyboru z 

pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej - 

dotyczy sprawdzenia wiedzy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie uprawnień 

prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D i T oraz uprawnienia do 

kierowania tramwajem; 

2) części praktycznej przeprowadzanej przy użyciu odpowiedniego do uprawnienia 

pojazdu - dotyczy sprawdzenia umiejętności, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

2a. Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana: 



- 17 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1) z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670) zintegrowanego z systemem 

<teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców>, o którym 

mowa w art. 16a, oraz 

2) przy użyciu pytań egzaminacyjnych składających się ze scenariuszy, wizualizacji i 

opisów zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw transportu. 

2b. Pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy 

zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w 

teście egzaminacyjnym stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

2c.   Liczba pytań, o których mowa w ust. 2a pkt 2, nie przekracza 4000 pytań. 

3. Część praktyczna egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy jest przeprowadzana: 

1) na placu manewrowym wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego - w zakresie 

obejmującym: 

a) sprawdzenie podstawowych umiejętności w zakresie panowania nad pojazdem 

odpowiednim dla uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 i B, 

b) sprawdzenie umiejętności manewrowania pojazdem lub zespołem pojazdów 

odpowiednim dla uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, 

D1+E, D, D+E i T; 

2) w ruchu drogowym na drogach publicznych - w zakresie obejmującym sprawdzenie 

pozostałych umiejętności wymaganych podczas części praktycznej egzaminu dla 

uprawnień dowolnej kategorii prawa jazdy. 

4. Egzamin państwowy w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy jest przeprowadzany w 

mieście wojewódzkim lub w zależności od potrzeb w mieście na prawach powiatu albo w 

mieście, w którym do dnia 31 grudnia 1998 r. funkcjonował wojewódzki ośrodek ruchu 

drogowego. 

4a. Egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B może 

być także przeprowadzany w mieście niespełniającym warunków, o których mowa w ust. 

4, wskazanym przez sejmik województwa na wniosek marszałka województwa. 

5. Część praktyczna egzaminu państwowego w zakresie uzyskania uprawnienia do kierowania 

tramwajem jest przeprowadzana: 

http://lex.senat.pl/#/document/17181936?unitId=art(3)pkt(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16913107?cm=DOCUMENT
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1) na placu manewrowym podmiotu wykonującego przewozy tramwajem, który zawarł 

umowę o współpracy z wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego - w zakresie 

obejmującym sprawdzenie umiejętności manewrowania tramwajem; 

2) w ruchu drogowym na torowiskach umieszczonych na drogach publicznych - w 

zakresie obejmującym sprawdzenie pozostałych umiejętności wymaganych podczas 

części praktycznej egzaminu. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2021 

r. poz. 989) 

Art.  5. 

Do zadań operatora OSE należy: 

1) przygotowanie OSE w sposób umożliwiający świadczenie z jej wykorzystaniem usług, o 

których mowa w pkt 2, 3 i 5, jej eksploatację, utrzymanie, usuwanie awarii, modernizację 

oraz nadzór nad jej funkcjonowaniem; 

2) świadczenie szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej 

przepustowości co najmniej 100 Mb/s; 

3) świadczenie szkole usług bezpieczeństwa teleinformatycznego, obejmujących ochronę 

przed szkodliwym oprogramowaniem, monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa 

sieciowego oraz przeciwdziałanie dostępowi do treści, które mogą stanowić zagrożenie 

dla prawidłowego rozwoju uczniów; 

4) promowanie zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych; 

5) tworzenie i udostępnianie usług ułatwiających użytkownikom OSE dostęp do technologii 

cyfrowych [.] <;> 

<6) realizacja 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.> 

 

Art.  8. 

1. W ramach wykonywania zadań, o których mowa w art. 5 pkt 1-3 i art. 6 ust. 1, operator 

OSE wykorzystuje istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną, z uwzględnieniem 
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przedsiębiorstw będących własnością Skarbu Państwa, z zachowaniem zasady równego 

traktowania i uczciwej konkurencji oraz otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej 

procedury uzyskiwania dostępu do tej infrastruktury lub korzystania z usług transmisji 

danych. 

1a. Operator OSE może korzystać z infrastruktury telekomunikacyjnej należącej do jednostek 

samorządu terytorialnego prowadzących działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy 

z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 777 i 784), lub korzystać z usług transmisji danych świadczonych przez te 

jednostki bez zachowania procedury, o której mowa w ust. 1. 

<1b. Operator OSE może korzystać z infrastruktury telekomunikacyjnej lub usług 

transmisji danych bez zachowania procedury, o której mowa w ust. 1, jeżeli: 

1) po zachowaniu tej procedury z przyczyn niezależnych od operatora OSE nie 

nawiązał stosunku prawnego umożliwiającego korzystanie z tej infrastruktury 

lub tych usług w celu świadczenia szkole usługi, o której mowa w art. 5 pkt 2 albo 

w art. 6 ust. 1; 

2) stosunek prawny umożliwiający korzystanie z tej infrastruktury lub tych usług w 

celu świadczenia szkole usługi, o której mowa w art. 5 pkt 2 albo w art. 6 ust. 1, 

ma zostać rozwiązany lub wygasnąć w całości lub w części albo został rozwiązany 

lub wygasł w całości lub w części. 

1c. W przypadkach, o których mowa w ust. 1b, operator OSE ustala warunki techniczne 

i finansowe korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej lub usług transmisji 

danych z uwzględnieniem warunków ustalonych w innych porównywalnych 

stosunkach prawnych, na podstawie których operator OSE korzysta albo korzystał z 

tej infrastruktury lub usług.> 

2. Operator OSE może: 

1) budować infrastrukturę telekomunikacyjną niezbędną do przygotowania OSE, jeżeli nie 

jest możliwe wykorzystanie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej; 

2) doprowadzić przyłącze telekomunikacyjne do szkoły w celu świadczenia usługi, o 

której mowa w art. 5 pkt 2, jeżeli: 

a) przyłącze telekomunikacyjne nie istnieje albo 

b) istniejące przyłącze nie pozwala na świadczenie szkole usługi spełniającej 

parametry, o których mowa w art. 5 pkt 2 

http://lex.senat.pl/#/document/17624877?unitId=art(3)ust(1)&cm=DOCUMENT
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- a doprowadzenie przyłącza pozwalającego na świadczenie szkole usługi spełniającej 

parametry, o których mowa w art. 5 pkt 2, nie jest planowane w ramach inwestycji 

realizowanych ze środków publicznych lub w ramach planów inwestycyjnych 

zgłoszonych zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw 

informatyzacji na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818). 

3. Operator OSE: 

1) zapewnia w szkole infrastrukturę obejmującą co najmniej jeden punkt dostępowy wraz 

z co najmniej dwudziestoczteroportowym przełącznikiem sieciowym, służącą 

podłączeniu w szkole komputerów, w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły, do 

szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 

100 Mb/s; 

2) w szkole nieposiadającej punktu dostępowego - podłącza w szkole co najmniej jeden 

punkt dostępowy umożliwiający bezprzewodowe korzystanie z szerokopasmowego 

dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s; 

3) w szkole posiadającej infrastrukturę o parametrach umożliwiających korzystanie z 

Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s - wykorzystuje 

istniejącą infrastrukturę do podłączenia w szkole komputerów, w miejscu wskazanym 

przez dyrektora szkoły, do szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej 

przepustowości co najmniej 100 Mb/s oraz podłącza co najmniej jeden punkt 

dostępowy umożliwiający bezprzewodowe korzystanie z szerokopasmowego dostępu 

do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s. 

<4. Operator OSE może zlecać instytucji gospodarki budżetowej, wobec której minister 

właściwy do spraw informatyzacji pełni funkcję organu założycielskiego, zadania 

związane z tworzeniem i utrzymaniem narzędzi i systemów informatycznych 

służących realizacji zadań, o których mowa w art. 5, art. 5a i art. 6, z wyłączeniem 

stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych.> 

 

Art.  10. 

1. Wykonywanie przez operatora OSE zadań, o których mowa w art. 5 i art. 6, finansowane 

jest ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej udzielanej przez ministra 

właściwego do spraw informatyzacji lub z budżetu środków europejskich. 

http://lex.senat.pl/#/document/18120459?unitId=art(27)ust(4)&cm=DOCUMENT
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2. Korzystanie przez szkołę: 

1) z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości 100 

Mb/s lub usługi o niższych parametrach, świadczonej przez operatora OSE, 

2) z usług, o których mowa w art. 5 pkt 3, świadczonych przez operatora OSE, 

3) z usług, o których mowa w art. 5 pkt 5 

- jest nieodpłatne. 

3. Operator OSE pobiera opłatę wyłącznie za świadczenie szkole usługi szerokopasmowego 

dostępu do Internetu o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s, jeżeli organ prowadzący 

szkołę albo dyrektor szkoły, za zgodą tego organu, wystąpi z wnioskiem o świadczenie 

takiej usługi. 

4. Opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem świadczenia przez 

operatora OSE usługi, o której mowa w ust. 3, a kosztem świadczenia usługi 

szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s. 

5. Operator OSE prowadzi odrębną ewidencję przychodów i kosztów związanych: 

1) ze świadczeniem usługi, o której mowa w ust. 3; 

2) z wykonywaniem innych zadań operatora OSE. 

6. Operator OSE nie osiąga zysku z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie. 

<7. Operator OSE może przeznaczać środki z wyegzekwowanych kar umownych na 

realizację zadań, o których mowa w art. 5, art. 5a i art. 6.> 

 

Art.  11. 

Ze środków dotacji celowej, o której mowa w art. 10 ust. 1, operator OSE w celu 

wykonywania zadań, o których mowa w art. 5, art. 5a i art. 6, może ponosić wydatki: 

1) na nabycie i eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej, urządzeń i systemów 

informatycznych, wartości niematerialnych i prawnych, przygotowanie dokumentacji oraz 

analiz niezbędnych do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, w szczególności na 

sporządzenie projektów technicznych, oraz na wsparcie w procesie zakupowym i 

instalacyjnym; 

2) na wykonanie robót budowlanych, w tym nabycie niezbędnych materiałów, dotyczących 

infrastruktury i urządzeń, o których mowa w pkt 1, oraz na pokrycie związanych z tymi 

robotami należności publicznoprawnych, należnych na podstawie odrębnych przepisów, 

w szczególności za wydanie decyzji, zgód i zezwoleń; 
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3) na pokrycie kosztów administracyjnych, w tym kosztów zatrudnienia osób uczestniczących 

w realizacji zadań operatora OSE na podstawie umów o pracę lub umów 

cywilnoprawnych, oraz kosztów związanych z zapewnieniem wsparcia użytkownikom 

OSE; 

4) związane z uzyskaniem: 

a) dostępu telekomunikacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576), 

b) dostępu, o którym mowa w art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne, oraz dostępu, o którym mowa w art. 13, art. 17, art. 27 i art. 33 

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; 

5) na najem, dzierżawę lub leasing infrastruktury telekomunikacyjnej; 

6) na usługi: 

a) transmisji danych, 

b) dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, 

c) dostawy energii, 

d) serwisu i naprawy infrastruktury i urządzeń, o których mowa w pkt 1, 

e) utrzymania i rozwoju oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych, 

f) doradcze, w tym opinie prawne lub ekspertyzy, 

g) o których mowa w art. 6 ust. 2; 

7) na najem powierzchni wraz z kosztami eksploatacyjnymi; 

8) na nabycie, tworzenie i utrzymanie usług bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których 

mowa w art. 5 pkt 3; 

9) na nabycie, tworzenie, utrzymanie i udostępnianie usług, o których mowa w art. 5 pkt 5; 

10) na pokrycie należności publicznoprawnych oraz kosztów obsługi finansowej; 

11) na opracowanie, druk i dystrybucję materiałów informacyjnych i szkoleniowych; 

12) na organizację szkoleń, seminariów i warsztatów; 

13) na: 

a) nabycie i udostępnianie sprzętu komputerowego i innych urządzeń multimedialnych, 

b) nabycie, udostępnianie i utrzymywanie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu i 

urządzeń umożliwiających korzystanie z tych usług, 

c) nabycie, tworzenie, udostępnianie i utrzymywanie oprogramowania - o których mowa 

w art. 5a [.] <;> 

<14) na realizację działań, o których mowa w art. 5 pkt 6.> 

http://lex.senat.pl/#/document/17116702?unitId=art(2)pkt(6)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17116702?unitId=art(139)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17624877?unitId=art(13)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17624877?unitId=art(17)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17624877?unitId=art(27)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17624877?unitId=art(33)&cm=DOCUMENT
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USTAWA z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z 2019 r. poz. 730, z 2020 r. poz. 1517 oraz z 2021 

r. poz. 1997 i 2328) 

Art.  13. 

[1. Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, 

przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie danych, na zasadach określonych w art. 

100aa-100aq ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje 

się przepisy art. 100a i art. 100b-100e ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

dotychczasowym. 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz na 

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin 

wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1. Komunikat ogłasza się w 

terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych 

określonym w tym komunikacie.] 

<Art. 13. 

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw transportu, ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na 

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający termin oraz zakres 

wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, 

gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych na zasadach 

określonych w art. 100aa–100aq ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. 

2. Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1, stosuje się 

przepisy art. 100b–100e ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. 

3. Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych, w zakresie określonym w komunikacie, 

o którym mowa w ust. 1, podmioty, o których mowa w art. 100ac ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zapewniają 

interoperacyjność swoich systemów teleinformatycznych z systemem 

teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców. 

4. Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych, w zakresie określonym w komunikacie, 

o którym mowa w ust. 1, podmioty, o których mowa w art. 100ah ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, którym dane z centralnej ewidencji 

http://lex.senat.pl/#/document/16798732?unitId=art(100(aa))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798732?unitId=art(100(aa))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798732?unitId=art(100(a))&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798732?unitId=art(100(b))&cm=DOCUMENT


- 24 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

kierowców udostępnia się za pomocą urządzeń teletransmisji danych, zapewniają 

interoperacyjność swoich systemów teleinformatycznych z systemem 

teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.> 

 

 

USTAWA z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1660 i 1997 oraz z 2022 r. poz. 350) 

 

Art.  73. 

1.   Dokumenty publiczne wydawane na podstawie przepisów dotychczasowych, wytwarzane 

według wzoru określonego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które nie 

spełniają wymagań odnośnie do minimalnych zabezpieczeń określonych w niniejszej 

ustawie, mogą być nadal wydawane, nie dłużej jednak niż przez okres: 

1) w przypadku dokumentów publicznych kategorii pierwszej i drugiej, z wyłączeniem 

dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, oraz kart pojazdów, o których mowa w 

art. 77 tej ustawy - trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy; 

2) w przypadku dokumentów publicznych kategorii trzeciej - pięciu lat od dnia wejścia w 

życie niniejszej ustawy; 

3) w przypadku kart pojazdów, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 

r. - Prawo o ruchu drogowym - do dnia 3 września 2022 r.; 

[4) w przypadku dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - do dnia 29 marca 

2023 r.] 

<4) w przypadku dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 

3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – do dnia 

poprzedzającego dzień określony w komunikacie, o którym mowa w ust. 1a.> 

<1a. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań 

technicznych umożliwiających wydawanie dowodów rejestracyjnych pojazdów, o 

których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym zgodnie z art. 7. 

http://lex.senat.pl/#/document/16798732?unitId=art(73)ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798732?unitId=art(77)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798732?unitId=art(77)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798732?unitId=art(73)ust(3)&cm=DOCUMENT
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1b. Termin określony w komunikacie nie może być późniejszy niż dzień 1 października 

2024 r.> 

2. Wydawane na podstawie przepisów dotychczasowych dokumenty publiczne zachowują 

ważność. Dokumenty publiczne, których termin został określony, zachowują ważność do 

upływu tego terminu. 

 

 

USTAWA z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848) 

 

Art.  26. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 18 ustawy zmienianej w art. 

20 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 18 ustawy zmienianej w art. 20, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak 

nie dłużej niż przez [36 miesięcy] <60 miesięcy> od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i 

mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów. 

 

 

USTAWA z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

569) 

Art.  155. 

1. Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy są 

obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z 

wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub 

publicznej usługi hybrydowej od dnia [5 lipca 2022 r.] <określonego w komunikacie 

wydanym na podstawie ust. 10.> 

2. Organy władzy publicznej inne niż wymienione w ust. 1, w tym organy kontroli 

państwowej i ochrony prawa, oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy są 

obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z 

wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub 

publicznej usługi hybrydowej od dnia [5 lipca 2022 r.] <określonego w komunikacie 

wydanym na podstawie ust. 10.> 

http://lex.senat.pl/#/document/17181936/2019-05-22?unitId=art(18)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17181936?unitId=art(18)&cm=DOCUMENT
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3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie 

doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia [5 lipca 2022 r.] <określonego 

w komunikacie wydanym na podstawie ust. 10.> 

4. Narodowy Fundusz Zdrowia jest obowiązany stosować przepisy ustawy w zakresie 

doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia [5 lipca 2022 r.]  

<określonego w komunikacie wydanym na podstawie ust. 10.> 

5. Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, 

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia 

Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje 

kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie 

odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych są obowiązane stosować 

przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej 

usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od 

dnia [1 stycznia 2023 r.] <określonego w komunikacie wydanym na podstawie ust. 

10.> 

6. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne oraz 

samorządowe zakłady budżetowe są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie 

doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego od dnia 1 stycznia 2024 r., a w zakresie doręczania korespondencji z 

wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 października 2029 r. 

7. Sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna są 

obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z 

wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub 

publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 października 2029 r. 

8. Minister Sprawiedliwości, mając na uwadze warunki techniczne i organizacyjne oraz 

konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania, może określić, w drodze 

rozporządzenia, terminy, od których w postępowaniach w sprawach z poszczególnych 

zakresów albo w poszczególnych sądach pismo procesowe będzie można wnosić także na 

adres do doręczeń elektronicznych sądu, a organy procesowe będą mogły dokonywać 



- 27 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

doręczeń na adresy do doręczeń elektronicznych wpisane do bazy adresów 

elektronicznych lub na adresy powiązane z kwalifikowaną usługą rejestrowanego 

doręczenia elektronicznego, za pomocą której wniesiono pismo, jeżeli adres do doręczeń 

elektronicznych strony albo uczestnika postępowania nie został wpisany do bazy adresów 

elektronicznych, albo za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego w ramach 

publicznej usługi hybrydowej. 

9. Podmioty publiczne inne niż wymienione w ust. 1-7 są obowiązane stosować przepisy 

ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 

stycznia 2025 r. 

<10. Minister właściwy do spraw informatyzacji, mając na uwadze uwarunkowania 

techniczne i organizacyjne niezbędne do doręczania korespondencji z 

wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub 

publicznej usługi hybrydowej ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, umożliwiających 

podmiotom, o których mowa: 

1) w ust. 1–5 oraz w art. 9 ust. 1 pkt 1–7, powszechne doręczanie i odbieranie 

korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej; 

2) w ust. 6, powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem 

publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.  

11. Termin określony w komunikacie nie może być późniejszy niż dzień 1 stycznia 2024 

r. 

12. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 30 dni przed dniem wdrożenia 

rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.> 

 

Art.  166. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 5 października 2021 r., z wyjątkiem: 

1) art. 145 i art. 146, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; 

2) art. 80, art. 115, art. 144 i art. 161, które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia 

ogłoszenia; 

3) art. 96 pkt 18, art. 130, art. 134, art. 149 ust. 1 oraz art. 150, które wchodzą w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 
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4) art. 38 ust. 6, art. 50, art. 52 ust. 5-7, art. 54 ust. 1-5 oraz art. 57 ust. 4, które wchodzą w 

życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia; 

[5) art. 9 ust. 1 pkt 1-8, art. 11 pkt 2, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 28 pkt 2 lit. b i c, art. 31, 

art. 83 oraz art. 141, które wchodzą w życie z dniem 5 lipca 2022 r.;] 

<5) art. 9 ust. 1 pkt 1–8, art. 11 pkt 2, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 28 pkt 2 lit. b i c, 

art. 31, art. 63, art. 83 oraz art. 141, które wchodzą w życie z dniem określonym w 

komunikacie wydanym na podstawie art. 155 ust. 10;> 

6) art. 122, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem pkt 5, który 

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.; 

[7) art. 58 ust. 1 pkt 4 i art. 63, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2022 r.;] 

<7) art. 58 ust. 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.> 

8) art. 126 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.; 

9) art. 9 ust. 1 pkt 9, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2026 r.; 

10) art. 82 pkt 2, w zakresie dodawanego art. 100b, i art. 159, które wchodzą w życie z dniem 

1 października 2028 r.; 

11) art. 82 pkt 1, 2, w zakresie dodawanego art. 100a, i pkt 3-21, art. 93, art. 96 pkt 1-17 i 19, 

art. 105 oraz art. 162, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2029 r. 

 

 

USTAWA z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1997) 

 

Art.  34. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) art. 33, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2021 r.; 

2) art. 24, który wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy; 

3) art. 1 pkt 4 lit. a, pkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i, oraz pkt 6 i 7 - w zakresie art. 39c ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, pkt 8, pkt 9 lit. a, pkt 10 lit. d - w zakresie art. 39e ust. 4 ustawy 

zmienianej w art. 1, oraz pkt 11, art. 2 pkt 2, 3, 11 i 12, art. 4 pkt 8 i 40, art. 23, art. 25, art. 

26, art. 28, art. 30 i art. 31, które wchodzą w życie po upływie 4 miesięcy od dnia wejścia 

w życie ustawy; 

[4) art. 2 pkt 7, 8 i 10, art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 29, które wchodzą w życie po upływie 6 

miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;] 
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<4) art. 2 pkt 7, 8 i 10, art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 29, które wchodzą w życie z dniem 3 

października 2022 r.> 

5) art. 4 pkt 20 lit. c, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.; 

6) art. 1 pkt 7 - w zakresie art. 39c ust. 2-5 ustawy zmienianej w art. 1, pkt 10 lit. a-c i d - w 

zakresie art. 39e ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, art. 4 pkt 34 - w zakresie art. 103a ust. 

2 ustawy zmienianej w art. 4, oraz art. 6, które wchodzą w życie z dniem określonym w 

komunikacie, o którym mowa w art. 21; 

7) art. 1 pkt 15 lit. b i pkt 16 lit. b ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 4 pkt 24 lit. a, pkt 25, 

27 i 28, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w 

art. 22; 

8) art. 4 pkt 29 - w zakresie art. 98a ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 5 pkt 1 i ust. 6 ustawy zmienianej 

w art. 4 oraz pkt 32 lit. b, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o 

którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 7. 

 

 

USTAWA z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328) 

 

Art.  17. 

1. Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w komunikacie ministra 

właściwego do spraw informatyzacji wydanym na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy 

zmienianej w art. 14, Policja prowadzi ewidencję kierujących pojazdami silnikowymi oraz 

motorowerami naruszających przepisy ruchu drogowego. Określonemu naruszeniu 

popełnionemu przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub 

motorowerem przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 1 do 15 i wpisuje się 

ją do tej ewidencji. 

2. Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po 

upływie 2 lat od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie o 

naruszenie. 

3. Jeżeli w sprawie o naruszenie, o którym mowa w ust. 1, nałożono grzywnę w drodze 

mandatu karnego stanowiącą dochód budżetu państwa lub gdy grzywnę nałożył w drodze 

mandatu karnego organ Inspekcji Transportu Drogowego, punkty przypisane temu 
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naruszeniu usuwa się z ewidencji po upływie 2 lat od daty uiszczenia grzywny za 

naruszenie. 

4. Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w komunikacie ministra 

właściwego do spraw informatyzacji wydanym na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy 

zmienianej w art. 14, informację o uiszczeniu grzywny, o której mowa w ust. 3, 

przekazują Policji w drodze teletransmisji danych właściwy naczelnik urzędu skarbowego 

oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego, niezwłocznie po odnotowaniu płatności. 

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, obejmuje także naruszenia przepisów ruchu 

drogowego, o których mowa w art. 130 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

dotychczasowym, popełnione przed dniem wejścia w życie art. 14 pkt 2 niniejszej ustawy. 

Do tych naruszeń w zakresie liczby przypisanych punktów oraz ich usuwania stosuje się 

przepisy dotychczasowe. 

6. Przepisy ust. 1-3 i 5 stosuje się do osób posiadających pozwolenie na kierowanie 

tramwajem. 

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw transportu oraz Ministrem Sprawiedliwości, mając na uwadze dyscyplinowanie i 

wdrażanie kierujących pojazdami silnikowymi oraz motorowerami do przestrzegania 

przepisów ustawy oraz zapobieganie wielokrotnemu naruszaniu przepisów ruchu 

drogowego, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) warunki i sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1; 

2) sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu 

drogowego popełnionemu przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem 

silnikowym lub motorowerem; 

3) tryb występowania z wnioskami o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji; 

4) sposób i tryb udzielania osobie wpisanej do ewidencji informacji i wydawania 

zaświadczeń o dotyczących tej osoby naruszeniach wpisanych do ewidencji i 

przypisanych im punktach. 

<Art. 17a. 

1. Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w komunikacie ministra 

właściwego do spraw informatyzacji wydanym na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy 

zmienianej w art. 14, Komendant Główny Policji może powierzyć techniczne 

prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 17 ust. 1, ministrowi właściwemu do 
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spraw informatyzacji, w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną 

ewidencję kierowców. 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw wewnętrznych ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający termin 

powierzenia technicznego prowadzenia ewidencji ministrowi właściwemu do spraw 

informatyzacji. 

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia rozwiązanie techniczne 

umożliwiające przekazywanie danych do ewidencji, o której mowa w art. 17 ust. 1 

organom kontroli ruchu drogowego oraz podmiotom, o których mowa w art. 17 ust. 

4. 

4. Organy kontroli ruchu drogowego oraz podmioty, o których mowa w art. 17 ust. 4, 

zapewniają interoperacyjność swoich systemów teleinformatycznych z systemem 

teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców od dnia 

określonego w komunikacie, o którym mowa w ust. 2.> 

 

 

USTAWA z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) 

 

Art.  6. 

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi rejestr obywateli Ukrainy, którym 

nadano numer PESEL, w sposób określony w art. 4. 

2. Rejestr prowadzi się w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 55 ustawy z 

dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. 

3. Prowadząc rejestr, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do sprawy informatyzacji: 

1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do rejestru; 

2) zapewnia integralność danych w rejestrze; 

3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym rejestr jest prowadzony, 

dla podmiotów przetwarzających dane w rejestrze; 

4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym rejestr jest 

prowadzony; 
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5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych; 

6) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych rejestru. 

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem danych przetwarzanych w 

rejestrze, o którym mowa w ust. 1. 

5. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, gromadzi się: 

1) dane, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1-4, 10-16 i 18; 

2) numer PESEL; 

3) fotografię, o której mowa w art. 4 ust. 7; 

4) odciski palców; 

5) odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby, która ukończyła 12. rok życia, z 

wyjątkiem osoby, która nie może złożyć podpisu. 

6. Danych zgromadzonych w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, nie usuwa się. 

7. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia zgromadzone w rejestrze, o którym 

mowa w ust. 1, dane, o których mowa w: 

1) ust. 5 pkt 1-5: 

a) Policji, 

b) Straży Granicznej, 

c) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

d) Agencji Wywiadu, 

e) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

f) Służbie Wywiadu Wojskowego, 

g) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

h) Służbie Ochrony Państwa, 

i) Urzędowi do spraw Cudzoziemców; 

2) ust. 5 pkt 1-3: 

a) ministrowi właściwemu do spraw pracy, 

b) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, 

c) ministrowi właściwemu do spraw rodziny, 

d) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, 

e) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, 

f) organowi właściwemu w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 

1981, 2105 i 2270), za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny <,>  
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<g) Narodowemu Funduszowi Zdrowia, 

h) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki> 

- w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, po oświadczeniu 

spełnienia wymagań, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 

2010 r. o dowodach osobistych. 

8. Organ gminy może realizować zadania, o których mowa w art. 4, poza siedzibą urzędu 

gminy. 

Art.  97. 

1. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w porozumieniu z Komendantem Głównym Straży 

Granicznej, włączy dane przetwarzane w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 3, do 

krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, o którym 

mowa w art. 449 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 88, w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r. 

2. Do czasu włączenia danych, o których mowa w ust. 1, do krajowego zbioru rejestrów, 

ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców Komendant Główny Straży Granicznej 

zapewnia ich udostępnienie w drodze teletransmisji danych: 

1) Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

2) Szefowi Agencji Wywiadu, 

3) Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

4) Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

5) Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, 

6) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, 

7) ministrowi właściwemu do spraw pracy, 

8) ministrowi właściwemu do spraw rodziny, 

9) ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, 

<9a) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki,> 

10) Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, 

11) organom Policji, 

12) Komendantowi Służby Ochrony Państwa, 

13) organom Krajowej Administracji Skarbowej, 

14) wojewodom, 

15) województwom, 

16) powiatom, 

17) gminom, 
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18) Narodowemu Funduszowi Zdrowia, 

19) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, 

20) Państwowej Inspekcji Pracy, 

21) Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

22) jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie 

systemów informacyjnych ochrony zdrowia 

- w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań; 

23) organowi właściwemu w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych w celu realizacji zadania, o którym mowa w art. 22c ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, za pośrednictwem ministra 

właściwego do spraw rodziny. 

3. Do czasu włączenia danych, o których mowa w ust. 1, do krajowego zbioru rejestrów, 

ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców Komendant Główny Straży Granicznej 

udostępnia sądom i prokuraturom dane na pisemny wniosek bezzwłocznie. 
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