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IX  kadencja 

 

 

S P R A W O Z D A N I E  

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH  

 

o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa oraz ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (druk nr 2238) 
 

 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 73 ust. 1 regulaminu Sejmu skierowała w dniu 10 maja 

2022 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych do 

pierwszego czytania. 

Jednocześnie – na podstawie art. 73 ust. 2 regulaminu Sejmu - wyznaczyła termin 

przedstawienia sprawozdania do dnia 11 maja 2022 r. 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po przeprowadzeniu pierwszego 

czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 10 maja 2022 r.  

 

wnosi: 

 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 

 

Warszawa, dnia 10 maja 2022 r. 

 

 

Sprawozdawca  

 

 

  (-) Sylwester Tułajew 

 

Przewodniczący 

 

 

 (-) Wiesław Szczepański 

 

 Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
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Projekt 

U S T AWA  

z dnia  

o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne 

Art. 1. W ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 

683, 684, 830 i 930) po art. 22 dodaje się art. 22a–22h w brzmieniu: 

„Art. 22a. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia 

funkcjonowanie systemu teleinformatycznego służącego do ułatwienia 

nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy 

obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 22 ust. 1, w tym: 

1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do systemu 

teleinformatycznego; 

2) zapewnia integralność danych w systemie teleinformatycznym; 

3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego dla podmiotów 

przetwarzających dane w tym systemie; 

4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego; 

5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych 

osobowych; 

6) określa zasady zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych; 

7) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych w systemie 

teleinformatycznym. 

2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zawiera 

funkcjonalności pozwalające na: 

1) przetwarzanie, w tym wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie ofert pracy; 

2) przetwarzanie, w tym wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie informacji 

dotyczących kompetencji i doświadczenia zawodowego; 

3) dokonywanie analiz informacji, o których mowa w pkt 1 i 2, w celu 

przygotowania rekomendacji w zakresie dostępnych ofert pracy, 

odpowiednio do danych zgromadzonych w tym systemie. 
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3. Minister właściwy do spraw informatyzacji umożliwia obywatelom 

Ukrainy, o których mowa w art. 22 ust. 1, korzystanie z funkcjonalności systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, przy użyciu: 

1) usługi online udostępnionej w tym systemie; 

2) usługi udostępnionej w publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 

19e ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne.  

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem danych 

przetwarzanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 1. 

Art. 22b. 1. Użytkownikiem systemu teleinformatycznego, o którym mowa 

w art. 22a ust. 1, może być obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 

pkt 1, który: 

1) posiada numer PESEL nadany w trybie art. 4; 

2) został uwierzytelniony w tym systemie: 

a) w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne albo 

b) z wykorzystaniem wydanego mu certyfikatu, o którym mowa w art. 

19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

2. Użytkownikiem systemu teleinformatycznego, o którym mowa 

w art. 22a ust. 1, może być obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 

pkt 2, który został uwierzytelniony w tym systemie w sposób określony w ust. 1 

pkt 2. 

3. Korzystanie z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 22a 

ust. 1, wymaga utworzenia w tym systemie przez obywatela Ukrainy, o którym 

mowa w art. 22 ust. 1, profilu pracownika, stanowiącego wydzieloną część 

systemu zawierającą zbiór danych identyfikujących pracownika z 

przyporządkowanymi zasobami systemu. 

4. System teleinformatyczny, o którym mowa w art. 22a ust. 1, przyłączony 

jest do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 

21a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797). 
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Art. 22c. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia w 

systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 22a ust. 1, funkcjonalność 

pozwalającą na automatyczną weryfikację, czy użytkownik, o którym mowa w 

art. 22b ust. 1, posiada numer PESEL podany podczas tworzenia profilu 

pracownika. 

2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1, polega na porównaniu danych 

wprowadzanych w procesie tworzenia profilu pracownika, o których mowa w 

art. 22e ust. 1 pkt 1 i 3, z danymi zawartymi w rejestrze PESEL. 

3. Utworzenie profilu pracownika w systemie teleinformatycznym, o 

którym mowa w art. 22a ust. 1, wymaga uzyskania pozytywnego wyniku 

weryfikacji, o której mowa w ust. 1. 

Art. 22d. 1. Utworzenie przez obywatela Ukrainy, o którym mowa w art. 22 

ust. 1, profilu pracownika w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w 

art. 22a ust. 1, oraz korzystanie z tego systemu jest dobrowolne. 

2. Obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 22 ust. 1, ma prawo do 

aktualizacji swoich danych albo do usunięcia z systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa w art. 22a ust. 1, profilu pracownika. 

Art. 22e. 1. W systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 22a ust. 

1, gromadzone są następujące dane: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) data urodzenia; 

3) numer PESEL – w przypadku obywatela Ukrainy, o którym mowa w art. 22 

ust. 1 pkt 1, w celu utworzenia jego profilu pracownika i weryfikacji, o 

której mowa w art. 22c ust. 1; 

4) wiek; 

5) płeć; 

6) obywatelstwo; 

7) adres poczty elektronicznej; 

8) numer telefonu; 

9) wykształcenie; 

10) kwalifikacje zawodowe; 

11) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 
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2. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia w systemie 

teleinformatycznym, o którym mowa w art. 22a ust. 1, podmiotom, o których 

mowa w art. 22f ust. 1, wgląd do danych, o których mowa w ust. 1: 

1) pkt 1, 2 i 6–8, jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 22 ust. 1, 

wyraził zgodę na wgląd do tych danych; 

2) pkt 4, 5 i 9–11. 

Art. 22f. 1. Oferty pracy przetwarzane w systemie teleinformatycznym, o 

którym mowa w art. 22a ust. 1, mogą być wprowadzane, aktualizowane oraz 

usuwane z tego systemu przez: 

1) pracodawców; 

2) podmioty świadczące usługi związane z udostępnieniem ofert pracy; 

3) podmioty świadczące usługi pośrednictwa między pracodawcami 

a osobami poszukującymi pracy. 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji umożliwia dokonanie 

czynności, o których mowa w ust. 1, przy użyciu udostępnionej w systemie 

teleinformatycznym, o którym mowa w art. 22a ust. 1, usługi online lub usługi 

sieciowej. 

3. Użytkownik usługi online, o której mowa w ust. 2, uwierzytelniany jest 

w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 22a ust. 1, w sposób 

określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Art. 22g. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji przetwarza w 

systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 22a ust. 1, dane osobowe 

użytkowników tego systemu w zakresie niezbędnym do obsługi tego systemu 

oraz realizacji czynności, o których mowa w art. 22a ust. 2, a także do 

zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego i bezpieczeństwa obrotu 

prawnego.  

2. Dane są przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia ostatniej 

aktywności użytkownika w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 

22a ust. 1. Po upływie tego okresu minister właściwy do spraw informatyzacji 

powiadamia użytkownika o zamiarze usunięcia jego danych. W przypadku 

dalszego braku aktywności użytkownika w terminie 30 dni od przesłania 

powiadomienia jego dane są usuwane niezwłocznie. 
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3. Dane są usuwane niezwłocznie po usunięciu z systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 22a ust. 1, profilu pracownika. 

Art. 22h. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia w 

Biuletynie Informacji Publicznej, na swojej stronie podmiotowej oraz w systemie 

teleinformatycznym, o którym mowa w art. 22a ust. 1, informacje o podstawie 

prawnej oraz warunkach organizacyjnych i technicznych korzystania z: 

1) usług online, o których mowa w art. 22a ust. 3 pkt 1 oraz art. 22f ust. 2; 

2) usługi, o której mowa w art. 22a ust. 3 pkt 2; 

3) usługi sieciowej, o której mowa w art. 22f ust. 2.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070) po art. 13a 

dodaje się art. 13aa w brzmieniu: 

„Art. 13aa. Minister właściwy do spraw informatyzacji może podjąć 

działania mające na celu rozwój i wykorzystanie systemu teleinformatycznego, 

o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930 i …), do realizacji zadań 

publicznych po zasięgnięciu opinii ministra, w którego właściwości pozostają 

sprawy związane z realizacją tych zadań.”. 

Art. 3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze komunikatu 

ogłaszanego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, terminy: 

1) uruchomienia systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 22a ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 1; 

2) udostępnienia funkcjonalności, o których mowa w art. 22a ust. 2 ustawy 

zmienianej w art. 1. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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