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Pani 

 Elżbieta Witek 

 Marszałek Sejmu 

 Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 

 

Szanowna Pani Marszałek, 

na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam 

Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy 

 - o zmianie ustawy o doręczeniach 

elektronicznych. 

 

Do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych 

został upoważniony Minister – Członek Rady Ministrów Michał Dworczyk. 

 

 Z poważaniem, 

 Mateusz Morawiecki 

 /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

 

 
 
 
 

                Tłoczono z polecenia  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych 

Art. 1. W ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. 

poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72 i 802) wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyte w art. 151 w ust. 1 i dwukrotnie w ust. 2 wyrazy „1 października 2021 r.” zastępuje 

się wyrazami „5 lipca 2022 r.”; 

2) użyte w art. 152: 

a) w ust. 1 i 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „30 września 2022 r.” zastępuje 

się wyrazami „31 stycznia 2023 r.”, 

b) w ust. 4 dwukrotnie wyrazy „1 października 2021 r.” zastępuje się wyrazami „5 lipca 

2022 r.”; 

3) użyte w art. 155: 

a) w ust. 1 wyrazy „1 października 2021 r.” zastępuje się wyrazami „5 lipca 2022 r.”, 

b) w ust. 2–4 wyrazy „1 stycznia 2022 r.” zastępuje się wyrazami „5 lipca 2022 r.”; 

4) użyte w art. 166: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „1 lipca 2021 r.” zastępuje się wyrazami 

„5 października 2021 r.”, 

b) w pkt 5 wyrazy „1 października 2021 r.” zastępuje się wyrazami „5 lipca 2022 r.”. 

Art. 2. Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

projekt: 

1) cennika, o którym mowa w art. 52 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, 

2) regulaminu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego 

i publicznej usługi hybrydowej, o którym mowa w art. 54 ust. 3 ustawy zmienianej 

w art. 1 

– w terminie do dnia 5 sierpnia 2021 r. 

Art. 3. Postępowania administracyjne w sprawie przedłożonego na podstawie art. 150 

ustawy zmienianej w art. 1 projektu pierwszego cennika publicznej usługi rejestrowanego 

doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej oraz projektu pierwszego 

regulaminu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego 

i publicznej usługi hybrydowej, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, umarza się. 
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Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 



UZASADNIENIE  

Celem projektu jest przesunięcie terminu wdrożenia publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej w celu 

zapewnienia jak najwyższej jakości dla użytkowników końcowych. 

Długotrwała pandemia COVID-19 utrudniła przeprowadzenie szerokich testów 

przed udostępnieniem usług, jak również przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników. 

Zasadne jest również przesunięcie terminów złożenia przez operatora 

wyznaczonego złożenia projektów cennika publicznej usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej oraz projektu regulaminu świadczenia 

publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi 

hybrydowej, a w konsekwencji uzasadnione jest również umorzenie postępowań 

administracyjnych wszczętych przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

w związku z realizacją obowiązku wynikającego z art. 150 ustawy z dnia 18 listopada 

2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72 i 802). 

Decyzja o zasadności przesunięcia terminu została zatwierdzona przez Komitet 

Sterujący projektu eDoręczenia. 

Zaproponowany termin wejścia w życie nie narusza zasad demokratycznego 

państwa prawnego. 

OSR projektu nie był oceniany w trybie § 32 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, 

z późn. zm.). 

Projektowana regulacja nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 

poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej. 

Projektowana regulacja nie będzie wymagała notyfikacji Komisji Europejskiej 

w trybie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743). 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 
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Projekt ustawy nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii Europejskiej, 

w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny 

zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – 

Regulamin pracy Rady Ministrów oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 

lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 248) w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Cyfryzacji. 



Nazwa projektu 

Ustawa o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Janusz Cieszyński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Michał Przymusiński – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju 

Usług w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,  

adres e-mail: Sekretariat.DRU@mc.gov.pl, tel. 22 245 58 83 

Data sporządzenia 

11.06.2021 r. 

Źródło:  

Inne 

Nr w Wykazie prac legislacyjnych i 

programowych Rady Ministrów: UD229 

… 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Długotrwała pandemia COVID-19 utrudniła przeprowadzenie szerokich testów i szkoleń przed udostępnieniem usług.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Celem projektu jest przesunięcie terminu wdrożenia usług w celu zapewnienia jak najwyższej jakości dla 

użytkowników końcowych.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Obywatele (osoby 

fizyczne uprawnione do 

korzystania z usługi) 

Około 24 mln Analiza własna Możliwość korzystania z 

usług 

Organy administracji 

rządowej oraz inne organy 

władzy publicznej, oraz 

jednostki budżetowe 

obsługujące te organy, 

Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych i zarządzane 

przez niego fundusze, 

Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia 

Społecznego i fundusze 

zarządzane przez Prezesa 

Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia 

Społecznego, Narodowy 

Fundusz Zdrowia  

Około 4 tys. Analiza własna Obowiązek korzystania z 

usług 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 

2017 r. poz. 248) projektowana ustawa została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny” oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Cyfryzacji. 
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6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym (w 

mln zł, ceny 

stałe z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

0 0 0 0 0 0 0 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 0 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

0 0 0 0 0 0 0 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

Brak. 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

Brak. 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe  
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Niemierzalne Uprawnione 

podmioty 

gospodarcze 

(prywatne i 

publiczne) 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projekt nie ma wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 
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