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WNOSZĄCY PETYCJE: petycje indywidualne  

Sebastian Adamowicz. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o 

przetwarzaniu informacji kryminalnych oraz ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, 

w celu uaktualnienia przepisów w nich zawartych. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJE: 

Autor petycji wnosi o uaktualnienie wyrażeń i odesłań zawartych w ustawach: 

- z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych, poprzez nadanie nowego brzmienia art. 20b ust. 5; 

- z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, poprzez zmianę brzmienia 

art. 80q ust. 1 oraz art. 135 ust. 1 pkt 2; 

- z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych, poprzez zmianę 

brzmienia art. 16 ust. 3; 

- z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, poprzez zmianę brzmienia art. 145j ust. 2 pkt 2. 

Autor petycji postuluje uaktualnienie wyrażeń i odesłań zawartych w wymienionych 

ustawach, w celu ich dostosowania do obecnych regulacji prawnych oraz nadania 

przepisom nowego brzmienia. 

STAN PRAWNY: 

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), w art. 20b ust. 1 stanowi, że organ 

wydający dziennik urzędowy przechowuje akty normatywne i inne akty prawne ogłoszone 

w tym dzienniku w formie dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 15 ust. 1 

i 4 (opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważniony do 

wydania aktu organ). 

Artykuł 20b ust 2 ustawy został uchylony przez art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 16 

września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 

Nr 232, poz. 1378) z dniem 1 stycznia 2013 r. 

W myśl ust. 3, organ wydający Dziennik Ustaw i Monitor Polski przechowuje po 

jednym egzemplarzu każdego z tych dzienników również w formie ich wydruków, 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez ten organ. 
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Organ wydający Dziennik Ustaw i Monitor Polski przekazuje po jednym egzemplarzu 

każdego z tych dzienników w formie wydruków, określonych w ust. 3, Prezydentowi RP, 

Marszałkowi Sejmu oraz Bibliotece Narodowej w celu ich przechowywania (ust. 4). 

Dzienniki w formie wydruków, o których mowa w ust. 3, oraz oryginały aktów, 

o których mowa w ust. 2, przechowuje się wieczyście (ust. 5). 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 110 ze zm.), w art. 80q ust. 1 stanowi, że do danych osobowych przetwarzanych 

na podstawie przepisów niniejszego rozdziału przez Krajowy Punkt Kontaktowy oraz 

krajowe podmioty uprawnione stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 

16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 484 oraz z 2019 r. poz. 125). 

Dane osobowe mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów określonych 

w art. 80k ust. 5 (ułatwienia identyfikacji osób podejrzanych o popełnienie naruszenia 

podczas kierowania pojazdem zarejestrowanym w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub podczas kierowania pojazdem 

zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej) oraz w związku z popełnieniem naruszeń, o których 

mowa w art. 80k ust. 6 (niestosowaniem się do ograniczenia prędkości; niedopełnieniem 

obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa lub przewożenia dziecka w foteliku 

bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci; 

niestosowaniem się do sygnałów świetlnych lub znaków nakazujących zatrzymanie 

pojazdu; prowadzeniem pojazdu po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości; 

prowadzeniem pojazdu po użyciu lub pod wpływem środka odurzającego; niedopełnieniem 

obowiązku używania w czasie jazdy kasków ochronnych; wykorzystywaniem drogi lub 

poszczególnych jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem; korzystaniem podczas 

jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku). 

Każda zainteresowana osoba ma prawo do uzyskania informacji na temat własnych 

danych osobowych, które zostały przekazane innemu państwu członkowskiemu Unii 

Europejskiej, w tym informacji o dacie złożenia wniosku oraz o właściwym organie innego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który te dane osobowe uzyskał (ust. 3). 

Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy, policjant może zatrzymać prawo jazdy za 

pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub 

wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. 
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Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2126), w art. 16 ust. 1 stanowi, że w bazach danych gromadzi się informacje 

kryminalne otrzymane od podmiotów zobowiązanych, o których mowa w art. 20, 

przekazane w odpowiedzi na zapytanie lub z własnej inicjatywy. 

Szef Centrum udostępnia informacje kryminalne zgromadzone w bazach danych 

podmiotom uprawnionym oraz podmiotom zobowiązanym, które nie są podmiotami 

uprawnionymi, na zasadach określonych w niniejszej ustawie (ust. 2). 

Zgodnie zaś z ust. 3, Szef Centrum udostępnia informacje kryminalne zgromadzone 

w bazach danych w celu ich wymiany z organami ścigania innych państw na zasadach 

i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie 

informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 ze zm.), 

w art. 145j ust. 2 pkt 2 stanowi, że do zadań krajowego punktu kontaktowego należy 

wykonywanie, na zlecenie podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 

16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii 

Europejskiej, przeszukań w bazach danych DNA udostępnianych przez punkty kontaktowe 

do spraw wymiany danych o profilach DNA innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej. 

PRACE LEGISLACYJNE: 

Do Sejmu wpłynęły tożsame petycji tego autora (BKSP-145-IX-136/20 i BKSP-145-

IX-135/20), które 5 czerwca 2020 r. skierowano do Komisji do Spraw Petycji, oczekują na 

rozpatrzenie. 


