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Warszawa, dnia 28 marca 2017 r. 

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów 

administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych 

(druk nr 457) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji 

publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych wprowadza zmiany służące 

umożliwieniu obywatelom załatwienia szeregu spraw z administracją publiczną za 

pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Jak wynika z uzasadnienia do projektu 

ustawy, „zmiany wpisują się w prowadzone przez Ministra Cyfryzacji we współpracy z 

innymi Ministrami prace w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” i stanowią 

kolejny krok ułatwiający obywatelowi ubieganie się o przysługujące mu świadczenia bez 

konieczności wielu wizyt w urzędach wydających różnorakie zaświadczenia.”  

Zmiany w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym (art. 1) umożliwią 

sprawdzanie drogą elektroniczną liczby punktów przypisanych kierowcy za popełnione 

naruszenia, a także nieodpłatny dostęp do danych o pojazdach zgromadzonych w centralnej 

ewidencji pojazdów organom Inspekcji Ochrony Środowiska. 

Ustawa wprowadza zmiany w przepisach dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych, 

świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń 

wychowawczych oraz Karty Dużej Rodziny w zakresie udostępnienia informacji zawartych 

w systemie informacji oświatowej, w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, 

w ogólnopolskim wykazie studentów i ogólnopolskim wykazie doktorantów, na koncie 

ubezpieczonego i na koncie płatnika składek, na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń 

społecznych, a także – w zakresie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – 

w rejestrze PESEL i w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania 
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o Niepełnosprawności (EKSMOON). Nowelizacja tych przepisów zakłada kolejne zmiany 

ułatwiające obywatelowi uzyskanie świadczeń. Nie będzie potrzeby dołączania do wniosku 

zaświadczeń o nauce dziecka w szkole czy w szkole wyższej. Wystarczające będzie złożenie 

stosownego oświadczenia. Jednocześnie w celu wyeliminowania możliwych 

nieprawidłowości, organ ustalający prawo do poszczególnych świadczeń samodzielnie 

pozyska informacje z poszczególnych rejestrów pozwalające na weryfikację poprawności 

złożonych oświadczeń (art. 2–12). 

Ustawa ma wejść w życie w dniu 1 lipca 2017 r. z wyjątkiem przepisów 

umożliwiających uruchomienie e-usługi w zakresie centralnej ewidencji kierowców 

(możliwość sprawdzenia liczby punktów naliczonych za popełnione naruszenia przepisów 

ruchu drogowego), które mają wejść w życie 24 kwietnia 2017 r. oraz przepisów 

nakładających na policję obowiązek przekazania do centralnej ewidencji kierowców danych 

zgromadzonych w ewidencji kierowców, które mają wejść w życie z dniem następującym po 

dniu ogłoszenia ustawy. Zmiany wprowadzone w ustawie o systemie informacji oświatowej 

wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. z uwagi na konieczność dostosowania systemów 

teleinformatycznych. Przepisy, na podstawie których minister właściwy do spraw rodziny 

będzie uprawniony do pozyskiwania danych niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń za 

pomocą informatycznego nośnika danych, wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia ustawy. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 23 marca 2017 r. Projekt ustawy stanowił 

przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1305). Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 

na posiedzeniu Sejmu. Sejm skierował projekt do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności 

i Nowoczesnych Technologii, która przedstawiła sprawozdanie (druk sejmowy nr 1359). 

Komisja wprowadziła zmiany o charakterze legislacyjnym. W trakcie drugiego czytania 

zgłoszono dwie poprawki mające na celu wydłużenie do dnia 23 kwietnia 2017 r. terminu na 

spełnienie przez Policję obowiązku przekazania do centralnej ewidencji kierowców danych 

zgromadzonych o kierowcach naruszających przepisy ruchu drogowego oraz odpowiednie 

wydłużenie terminu wejścia w życie przepisów umożliwiających świadczenie e-usługi 

w zakresie centralnej ewidencji kierowców. Sejm przyjął poprawki. 
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III. Uwagi szczegółowe 

Przyjmuje się, że akt wykonawczy traci moc nie tylko na skutek nowelizacji przepisu 

upoważniającego do wydania rozporządzenia, powodującej zmianę zakresu spraw 

przekazanych do uregulowania tym aktem wykonawczym lub wytycznych dotyczących jego 

treści (§32 i §33 Zasad Techniki Prawodawczej), lecz także w sytuacji, w której zmiana tego 

zakresu lub wytycznych następuje „pośrednio”, tj. na skutek zmiany przepisów 

merytorycznych ustawy, do których odsyła przepis upoważniający. 

W art. 16 ustawy ustawodawca przyjął, że na skutek zmian przepisów merytorycznych 

poszczególnych ustaw konieczne jest dokonanie przeglądu rozporządzeń w celu dokonania 

zmian wynikających ze zmiany przepisów merytorycznych. Niestety, na skutek niewłaściwej 

konstrukcji przepisu adresat ustawy może mieć błędne przekonanie, że doszło również do 

nowelizacji samych przepisów upoważniających do wydania rozporządzeń wymienionych 

w art. 16 ustawy. Prawidłowa budowa przepisu nie może sugerować, że na skutek nowelizacji 

doszło do zmiany treści upoważnień.  

Propozycja poprawki: 

-  art. 16 w pkt 1–4 skreśla się wyrazy „w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. 
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