
 

 

Warszawa, 8 kwietnia 2022 r. 

PIU 729/2022   

 

Szanowny Pan 

Jan Hamerski  

Przewodniczący  

Senackiej Komisji Infrastruktury 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

Polska Izba Ubezpieczeń będąca, zgodnie z art. 420 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawową organizacją samorządu ubezpieczeniowego, zwraca 

się z prośbą o uwzględnienie w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem 

publicznych systemów teleinformatycznych (druk sejmowy nr. 2073, druk senacki nr. 675) następującej 

poprawki:  

W artykule 8, zmieniającym ustawę z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, 

w art. 166 pkt 5 otrzymuje brzmienie (nasza propozycja jest pogrubiona): 

„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, art. 132, art. 141 oraz art. 151 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie 

wydanym na podstawie art. 155 ust. 10;” 

Uzasadnienie 

Pierwotny projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów 

teleinformatycznych (druk sejmowy nr. 2073) nie zawierał propozycji zmian w zakresie e-doręczeń, 

stąd uzasadnienie dostępne na stronie internetowej sejmu nie zawiera wzmianki na ten temat.  

Z tego też powodu Polska Izba Ubezpieczeń nie brała udziału w pracach legislacyjnych  

na wcześniejszym etapie.  

Projekt po wpłynięciu do sejmu skierowano do I czytania w komisjach. W świetle pełnego zapisu 

przebiegu połączonego posiedzenia Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii 

oraz Komisji Infrastruktury z dnia 17 marca 2022 r. e-doręczeń dotyczyła poprawka trzecia. 

Uzasadniając konieczność zmiany ustawy o doręczeniach elektronicznych stwierdzono: „Poprawka 
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trzecia ma bardzo podobny charakter do poprawki pierwszej, choć w tym przypadku chodzi 

o e-doręczenia, czyli danie możliwości właściwemu ministrowi na wprowadzenie i opublikowanie 

odpowiedniego rozporządzenia, które będzie wdrażało system e-doręczeń.” Z zacytowanego zapisu 

wynika, że ustawodawca postanowił odsunąć wdrożenie e-doręczeń w czasie. Przesunięcie wdrożenia 

e-doręczeń nastąpi w drodze komunikatu Ministra właściwego do spraw informatyzacji, przy czym 

określony w komunikacie termin wdrożenia nie może być późniejszy niż dzień 1 stycznia 2024 r. 

Zmieniany jest też art. 166 ustawy o doręczeniach elektronicznych, który określa wejście  

w życie przepisów. W art. 166 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„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;”, 

Zakładów ubezpieczeń dotyczy art. 9 ust. 1 pkt 8 ustawy o doręczeniach elektronicznych („podmiot 

niepubliczny wpisany do rejestru przedsiębiorców”) a zatem system e-doręczeń zostaje również 

odsunięty na rok 2024 w stosunku do zakładów ubezpieczeń.  

Niestety projekt ustawy nie zmienia art. 151 ustawy o doręczeniach elektronicznych („Podmioty 

niepubliczne wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 83, 

przed dniem 5 lipca 2022 r. obowiązane są do zrealizowania obowiązku, o którym mowa w art. 9, przed 

dniem 1 października 2022 r.”) 

Wydaje się, że jest to niedopatrzenie projektodawcy. Jeżeli do projektu ustawy o zmianie niektórych 

ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych nie zostanie wprowadzona 

odpowiednia poprawka do art. 151 ustawy o doręczeniach elektronicznych to będziemy mieli 

do czynienia z sytuacją, w której prawo będzie przewidywać wydanie odpowiedniego rozporządzenia 

wdrażającego system e-doręczeń nie później niż na dzień 1 stycznia 2024 r., jednak pozostanie  

w mocy obowiązek wcześniejszego zrealizowania obowiązku przez podmioty niepubliczne wpisane  

do rejestru przedsiębiorców. Prawo dalej będzie przewidywało konieczność zrealizowania określonego 

w art. 9 ustawy o doręczeniach elektronicznych obowiązku posiadania adresu do doręczeń 

elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, powiązanego z publiczną usługą 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego przed dniem 1 października 2022 r., chociaż sam art. 9 wejdzie w życie w dniu 

określonym w komunikacie Ministra właściwego do spraw informatyzacji, nie później niż  

1 stycznia 2024 roku.  

Dodatkowo proponujemy wprowadzenie analogicznej zmiany w stosunku do terminu realizacji 

obowiązku informowania o sposobie składania reklamacji w brzmieniu określonym w art. 132 ustawy 
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o doręczeniach elektronicznych. Wskazujemy, iż co prawda art. 132 ww. ustawy wszedł w życie 

5 października 2021 r., jednakże nie jest możliwa jego realizacja, gdyż nie udostępniono dotychczas 

narzędzi pozwalających na komunikację drogą doręczeń elektronicznych pomiędzy klientami, 

a podmiotami rynku finansowego. Nawet jeśli obowiązek wynikający z art. 151 ustawy zostanie 

przesunięty na 1 stycznia 2024 r., to nadal podmioty rynku finansowego będą zobowiązane  

do informowania klientów o możliwości składania reklamacji na adres elektroniczny do doręczeń. 

Dlatego też postulujemy konsekwentnie o przesunięcie wejścia w życie również art. 132 ustawy  

o doręczeniach elektronicznych. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Jan Grzegorz Prądzyński 

Prezes Zarządu 

Polskiej Izby Ubezpieczeń 

 


