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UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 
Informacja o projekcie: 

Tytuł Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-aministracji  

Autor   UD372 

Projekt z dnia 21 kwietnia 2022 

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ---------------------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich  

Osoba do kontaktu Bernadeta Skóbel 

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. 18 477 86 00 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Art. 4 w zw. z art. 18 
pkt 2  

Upowszechnienie korzystania z EZD 
jest co do zasady właściwym 
kierunkiem, jednak termin wejścia w 
życie obowiązku stosowania EZD 
ustalony na 1 stycznia 2026 r. będzie 
terminem trudnym do dotrzymania.  
W uzasadnieniu do projektu ustawy 
nie wskazano dlaczego termin 1 
stycznia 2026 r. uznano za 
odpowiedni, zwłaszcza jeżeli  
weźmie się pod uwagę liczbę 
podmiotów potencjalnie objętych 
planowaną regulacją. W OSR 
pominięto również wpływ na rynek 
pracy, tymczasem szeroka i szybka 
informatyzacja sektora publicznego 
może doprowadzić do odejścia 
starszych pracowników, którzy nie 
będą w stanie w krótkim czasie 
dostosować się do zmian 
organizacyjnych.   

Wdrożenie systemu EZD wymaga 
zmiany organizacji pracy, zmiany 
dokumentacji i procedur 
wewnętrznych oraz przeszkolenia 
pracowników. Biorąc pod uwagę, z 
jednej strony, liczbę zadań i 
procedur realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego, 
a z drugiej ograniczone zasoby 
kadrowe i organizacyjne zwłaszcza w 
mniejszych jednostkach samorządu 
terytorialnego, nałożenie na 
samorządy obowiązku 
wprowadzenia systemu EZD w 
miejsce systemu tradycyjnego 
będzie skomplikowanym 
przedsięwzięciem. 
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2.  

art. 6 pkt 7 (w 
zakresie 
dodawanego art. 
19aa ust. 1 pkt 1 
ustawy o 
informatyzacji 
działalności 
podmiotów 
realizujących 
zadania publiczne)  

Prowadzenie i udostępnianie stron 
podmiotowych BIP powinno być 
dostępne dla wszystkich podmiotów 
zobowiązanych do prowadzenia 
stron BIP a nie tylko podmiotów 
publicznych w rozumieniu ustawy o 
informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania 
publiczne.  

Zbiór „podmiotów zobowiązanych 
do prowadzenia stron BIP” (art. 8 
ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy 
o dostępie do informacji publicznej) 
jest inny niż zbiór „podmiotów 
publicznych” w rozumieniu ustawy o 
informatyzacji.  

  

3.  

art. 6 pkt 9 (w 
zakresie 
dodawanego art. 
20u ust. 2  ustawy o 
informatyzacji 
działalności 
podmiotów 
realizujących 
zadania publiczne) 

Zważywszy, że system EZD ma stać 
się systemem obowiązkowym do 
stosowania, zadania ministra 
właściwego do spraw informatyzacji 
w zakresie zapewnienia podmiotom 
publicznym wsparcia wdrażania i 
eksploatacji EZD RP powinny być 
wskazane w ustawie bardziej 
szczegółowo (np. w formie katalogu 
otwartego), tak by można było 
ocenić realny zakres wsparcia dla 
podmiotów publicznych.  

Przepis w obecnym brzmieniu jest 
bardzo lakoniczny, co powoduje, że 
podmioty publiczne nie będą miały 
żadnej gwarancji otrzymania 
realnego wsparcia w zakresie 
wdrażania i eksploatacji systemu 
EZD RP. Z drugiej strony w OSR nie 
wskazano żadnych kosztów po 
stronie podmiotów publicznych 
związanych z koniecznością 
dostosowania się do nowego 
brzmienia art. 6 ustawy o 
narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach.  

  

4.  

art. 6 pkt 9 (w 
zakresie 
dodawanego art. 
20u ust. 3  ustawy o 
informatyzacji 
działalności 
podmiotów 
realizujących 
zadania publiczne) 

Prośba o wyjaśnienie dlaczego 
zapewnienie EZD RP w postaci usługi 
chmurowej ma mieć charakter 
fakultatywny.  

   

 
 
 
 
 
 
 


