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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 16 maja 2022 r.                

Opinia do 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 710) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest ułatwienie obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 

znalezienia pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom, poprzez stworzenie narzędzia, 

umożliwiającego zbieranie i udostępnianie informacji, dotyczących kwalifikacji zawodowych 

obywateli Ukrainy, które mogłyby służyć pracodawcom do znalezienia pracowników 

o pożądanym profilu, oraz informacji o ofertach pracy dla obywateli Ukrainy.  

Ustawodawca przewiduje utworzenie systemu teleinformatycznego służącego do 

ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy, zwanego 

dalej „systemem”, i określa zasady funkcjonowania tego systemu (korzystania z systemu 

przez użytkowników). Rozwiązania w tym zakresie zostaną wprowadzone do ustawy z dnia 

12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa. 

System ma zostać utworzony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. 

Minister będzie również obowiązany zapewnić funkcjonowanie tego systemu na zasadach 

określonych w dodawanym art. 22a ust. 1. Nowo tworzone narzędzie będzie zawierało 

funkcjonalności pozwalające na: 

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

kompetencji i doświadczenia zawodowego; 

3) dokonywanie analiz informacji, o których mowa w poprzednich punktach, w celu 

przygotowania rekomendacji w zakresie dostępnych ofert pracy, odpowiednio do 

danych zgromadzonych w systemie. 

Obywatele Ukrainy, spełniający warunki określone w dodawanym art. 22b ust. 1 i 2, 

będą mogli korzystać z systemu przy użyciu usługi online lub z wykorzystaniem publicznej 

aplikacji mobilnej. Korzystanie z systemu będzie wymagało utworzenia przez obywatela 

Ukrainy profilu pracownika (zbiór danych identyfikujących pracownika 

z przyporządkowanymi zasobami systemu). Utworzenie profilu pracownika oraz korzystanie 

z systemu będzie dobrowolne. 

W dodawanym art. 22e ust. 1 określono jakie dane dotyczące obywatela będą 

gromadzone w systemie. Dane te będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od ostatniej 

aktywności użytkownika w systemie teleinformatycznym.  

Oferty pracy przetwarzane w systemie będą mogły być wprowadzane, aktualizowane 

oraz usuwane z tego systemu przez pracodawców, podmioty świadczące usługi związane 

z udostępnieniem ofert pracy oraz podmioty świadczące usługi pośrednictwa między 

pracodawcami a osobami poszukującymi pracy (dodawany art. 22f ust. 1). 

Ponadto ustawodawca określił zasady wglądu do danych, ich przetwarzania i usuwania 

z systemu (dodawane art. 22e ust. 2, art. 22f i art. 22g). 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy dzięki systemowi „osoba poszukująca 

pracy będzie w stanie zmapować swoje kompetencje oraz potrzeby i uzyskać informację 

zwrotną dotyczącą ofert pracy i danych kontaktowych do potencjalnych pracodawców”. 

Nowela ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących 

zadania publiczne polega na dodaniu do tej ustawy art. 13aa, który – w założeniu 

projektodawców – ma pozwolić na rozwój systemu i wykorzystanie go do realizacji innych 

zadań publicznych. Nowe funkcjonalności systemu będą udostępniane sukcesywnie po 

przeprowadzeniu prac analitycznych i deweloperskich w tym zakresie. 

W art. 3 opiniowanej ustawy (przepis dostosowujący) przewidziano, że minister 

właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku 
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Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, terminy uruchomienia systemu oraz udostępnienia jego 

funkcjonalności. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 12 maja 2022 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 2238). Rada Ministrów nadała projektowi 

klauzulę pilności w trybie art. 123 ust. 1 Konstytucji (w takim przypadku, na podstawie 

art. 123 ust. 3 Konstytucji, termin rozpatrzenia ustawy przez Senat wynosi 14 dni od dnia jej 

przekazania).  

Marszałek Sejmu skierowała projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw 

Wewnętrznych do pierwszego czytania. Komisja po przeprowadzeniu pierwszego czytania 

oraz rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 10 maja 2022 r., wniosła o jego 

uchwalenie w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 2240). 

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się w dniu 11 maja 2022 r. W trakcie debaty 

zgłoszono 3 poprawki. Aprobaty Sejmu nie uzyskała żadna z poprawek. 

Sejm nie dokonał w odniesieniu do projektu ustawy zmian o charakterze 

merytorycznym. 

 

III. Uwaga szczegółowa 

W art. 3 opiniowanej ustawy przewidziano, że minister właściwy do spraw 

informatyzacji określi, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej, terminy uruchomienia systemu oraz udostępnienia jego 

funkcjonalności. 

Przepisu tego nie da się pogodzić z art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Zgodnie z tym artykułem, 

w Dzienniku Ustaw podaje się do wiadomości wyłącznie dokumenty urzędowe w nim 

wymienione.
1)

 

                                                 

1)
 Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych, w Dzienniku Ustaw ogłasza się: 



– 4 – 

Żaden z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych nie daje możliwości publikowania 

komunikatów w Dzienniku Ustaw. Takiej możliwości nie dopuszcza się nawet fakultatywnie. 

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, w Dzienniku Ustaw – oprócz aktów 

prawnych, orzeczeń i tekstów jednolitych, wymienionych w ust. 1 i 2 tego artykułu – mogą 

być publikowane wyłącznie inne akty prawne, o ile ustawodawca tak zadecyduje. Gdyby 

intencją ustawodawcy było umożliwienie publikowania w Dzienniku Ustaw komunikatów, 

ustawodawca sformułowałby art. 9 ust. 3 analogicznie do art. 10 ust. 4 wymienionej ustawy 

(„4. W Monitorze Polskim ogłasza się również inne akty prawne, a także ogłoszenia, 

obwieszczenia i komunikaty organów, instytucji i osób, jeżeli odrębne ustawy tak 

stanowią.”). Oprócz Monitora Polskiego, komunikaty mogą być publikowane także 

w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego, w dziennikach urzędowych 

ministrów kierujących działami administracji rządowej, w dziennikach urzędowych urzędów 

centralnych oraz w wojewódzkich dziennikach urzędowych, na zasadach określonych w tej 

ustawie. 

Dokonując analizy art. 3 opiniowanej ustawy wzięto pod uwagę, że zmieniana ustawa 

przewiduje komunikaty, które ogłaszane będą w Dzienniku Ustaw (zob. art. 94 pkt 1, który  

                                                                                                                                                        

1) Konstytucję; 

2) ustawy; 

3) rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady 

Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych 

w ustawach komitetów, będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i 

Telewizji; 

5) teksty jednolite aktów określonych w pkt 1-4; 

6) orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku 

Ustaw; 

7) uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenie ministra; 

8) stanu wojny i zawarcia pokoju; 

9) referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji; 

10) skrócenia kadencji Sejmu; 

11) wyborów do Sejmu i Senatu; 

12) wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

13) powszechnej lub częściowej mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej; 

14) stanu wojennego; 

15) stanu wyjątkowego; 

16) stanu klęski żywiołowej; 

17) ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do 

Parlamentu Europejskiego oraz ważności referendum ogólnokrajowego, w tym referendum 

zatwierdzającego zmianę Konstytucji; 

18) inne akty prawne, jeżeli ustawa tak stanowi. 
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dodał do ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych 

oraz niektórych innych ustaw art. 6a 
2)

, art. 95 pkt 3, który dodał do ustawy z dnia 27 stycznia 

2022 r. o dokumentach paszportowych art. 110a 
3)

, oraz art. 114 
4)

). Fakt ten nie przesądza 

jednak o tym, że przyjęte w opiniowanej ustawie rozwiązanie jest prawidłowe z systemowego 

punktu widzenia. Cel przepisu art. 3 byłby zrealizowany również w przypadku zamieszczenia 

stosownego komunikatu w Monitorze Polskim. 

W związku z powyższym nasuwa się pytanie, dlaczego – wobec uznania przez 

ustawodawcę za celowe ogłaszania niektórych komunikatów w Dzienniku Ustaw – 

ustawodawca nie zdecydował się na zmianę systemową, która dopuszczałaby tego rodzaju 

ogłoszenie w najważniejszym polskim urzędowym dzienniku promulgacyjnym. Można 

wyobrazić sobie zmianę art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w taki sposób, aby przepis ten 

umożliwiał w następstwie decyzji ustawodawcy publikowanie w Dzienniku Ustaw również 

komunikatów, analogicznie do rozwiązania przyjętego w art. 10 ust. 4 tej ustawy. Nie budzi 

oczywiście wątpliwości, że art. 3 opiniowanej ustawy będzie musiał być interpretowany jako 

lex specialis w stosunku do uregulowań art. 9.   

Ponadto należy zwrócić uwagę, że przepis art. 3 opiniowanej ustawy został 

sformułowany w sposób, który sugeruje, że komunikat jest aktem prawnym – aktem 

normatywnym. Formuła „określi, w drodze … (rodzaj aktu)” zarezerwowana jest dla 

przepisów upoważniających (przyznających kompetencję prawotwórczą – zob. § 68 Zasad 

techniki prawodawczej). Komunikat organu nie jest aktem prawnym, tym bardziej nie jest 

aktem normatywnym. Jest on wyłącznie oficjalną informacją podaną do powszechnej 

wiadomości przez organ (ewentualnie tekstem składającym się z takich informacji). 

                                                 

2)
 Przepis art.  6a brzmi: „Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłosi w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających 

stosowanie art. 1 pkt 3, art. 3 pkt 2 i 3 w zakresie art. 32 ust. 6-8 i pkt 6-8 oraz art. 4 pkt 2 i 4 ustawy. 

Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie wskazanych przepisów 

ustawy.”. 

 
3)

 Przepis art. 110a brzmi: „Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikat 

określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dokumentów 

paszportowych zgodnie z przepisami niniejszej ustawy. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 

14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.”. 

 
4)

 Przepis art. 114 brzmi: „Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłosi w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających 

stosowanie przepisów art. 4–10.”. 

 

http://lex.senat.pl/#/document/19204808/2022-02-23?cm=DOCUMENT
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Komunikat nie ma wartości normatywnej (nie normuje), ale pełni funkcję informacyjną. 

Komunikatem podaje się do publicznej wiadomości informację istotną z punktu widzenia 

komunikującego lub podmiotu, do którego komunikat jest kierowany. Sposób przekazania 

komunikatu musi uwzględniać przyjęte w tym zakresie zasady. Gdyby komunikat miał pełnić 

funkcję normatywną bądź quasi-normatywną, można by postawić zarzut wykreowania przez 

ustawodawcę nieprzewidzianego przez ustrojodawcę w Konstytucji rodzaju aktu 

normatywnego (naruszenie przepisów rozdziału III Konstytucji, a przede wszystkim jej 

art. 87). Mając to na uwadze oraz dążąc do wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych 

i systemowych, przepis art. 3 powinien stanowić o ogłoszeniu komunikatu w dzienniku 

urzędowym, a nie o określaniu przez organ, w drodze komunikatu, określonych terminów. 

Uwzględniając powyższe, wprowadzenie do wyliczenia w art. 3 opiniowanej ustawy 

mogłoby brzmieć: „Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłosi w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat w sprawie terminów:” 

albo „Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłosi w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat o terminach:”. 

Ewentualna zmiana art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych powinna być dokonana odrębną ustawą 

zmieniającą. 

 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


