Projekt
USTAWA
z dnia ………………………………………. 2017 r.
o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz
ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne oraz niektórych innych ustaw
Art. 1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 i 1370) wprowadza się następujące zmiany:
1)

po art. 12b dodaje się art. 12c w brzmieniu:
„Art. 12c

§

1.

Pochodzący

od

sądu

dokument

uzyskany

z

systemu

teleinformatycznego sądu ma moc dokumentu wydanego przez sąd, o ile ma cechy
umożliwiające jego weryfikację w tym systemie.
§ 2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia, tryb i
sposób weryfikacji istnienia i treści dokumentu w systemie teleinformatycznym sądu oraz
cechy dokumentu umożliwiające dokonanie tej weryfikacji mając na względzie
minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych oraz potrzebę ochrony praw
osób uczestniczących w postępowaniach sądowych.”;
2)

art. 45 otrzymuje brzmienie:
„Art. 45. Pismo w postępowaniu sądowym (pismo strony) obejmuje wnioski
i oświadczenia stron składane poza rozprawą.”;

3)

w art. 46 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto
zawierać:
1)

oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli
ustawowych i pełnomocników,

2)

numer PESEL strony będącej osobą fizyczną oraz jej pełnomocnika lub
przedstawiciela ustawowego, jeżeli są oni obowiązani do jego posiadania lub
posiadają go nie mając takiego obowiązku lub

3)

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer
identyfikacyjny REGON, numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP
strony niebędącej osobą fizyczną, która nie ma obowiązku wpisu we właściwym
rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest ona obowiązana do jego posiadania
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– a dalsze pisma procesowe – sygnaturę akt.”;
4)

uchyla się art. 47;

5)

po art. 49a dodaje się art. 49b w brzmieniu:
„Art. 49b. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może określić wzory
dokumentów elektronicznych wykorzystywanych w postępowaniu w sprawach
sądowoadministracyjnych.”;

6)

w art. 54 po § 4 dodaje się § 5 w brzmieniu:
„§ 5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób
i tryb przekazywania akt, których dotyczy skarga do sądów administracyjnych, mając na
uwadze potrzebę zachowania jednolitego standardu i bezpieczeństwa przekazywanych
akt.”;

7)

uchyla się art. 66;

8)

w art. 70 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej
zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.”;

9)

art. 75 otrzymuje brzmienie:
„Art. 75. § 1. Pisma w postępowaniu sądowym i orzeczenia mogą być doręczane
w odpisach.
§ 2 Zamiast odpisu pisma lub orzeczenia może być doręczony dokument uzyskany
z systemu teleinformatycznego, o ile ma on cechy umożliwiające weryfikację istnienia i
treści pisma lub orzeczenia w tym systemie.”;

10) w art. 101 dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Protokół oraz notatka urzędowa mogą być utrwalone w systemie
teleinformatycznym sądu i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”;
11) w art. 137 dodaje się § 5 w brzmieniu:
„§ 5. Wyrok

i

jego

uzasadnienie

mogą

być

utrwalone

w

systemie

teleinformatycznym sądu i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”;
12) w art. 156 po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. W przypadku wyroku, o którym mowa w art. 137 § 5, wzmianka o
sprostowaniu ma formę dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.”;
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13) art. 233 otrzymuje brzmienie:
„Art. 233. § l. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz
szczegółowe zasady pobierania wpisu. W rozporządzeniu uwzględnia się, że wpis nie
może być niższy niż dwieście złotych, wpis stosunkowy nie może być wyższy niż 4%
wartości przedmiotu zaskarżenia i nie może przekraczać stu tysięcy złotych, a wpis stały
wyższy niż dziesięć tysięcy złotych, oraz że wpis stały powinien być zróżnicowany
w zależności od rodzaju i charakteru sprawy.
§ 2. Rada

Ministrów

dokonuje

okresowej

waloryzacji

wysokości

wpisu,

odpowiednio do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego zgodnie z
ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z
2017 r. poz. 847)”;
14) w art. 286 po § 1 dodaje się § la w brzmieniu:
„§ la. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli akta administracyjne są prowadzone w
postaci elektronicznej. Organowi administracji publicznej doręcza się odpis orzeczenia ze
stwierdzeniem jego prawomocności.”;
Art. 2. W ustawie z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 183, z 2015 r. poz. 1311 oraz z 2016 r. poz. 1579) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 4:
a)

w pkt 1 w art. 12a § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Sąd, w odniesieniu do akt w postaci elektronicznej, udostępnia stronom
postępowania

akta

sprawy

w

swoim

systemie

teleinformatycznym,

po

uwierzytelnieniu strony w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ).”,
b)

w pkt 2 w art. 12b:
–

w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w przypadku otrzymanego pisma w formie dokumentu elektronicznego,
poprzez sporządzenie uwierzytelnionego wydruku, z zachowaniem
wymogów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 3
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, jeżeli strona nie stosuje środków
komunikacji elektronicznej do odbioru pism;”,
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–

po § 4 dodaje się § 5 w brzmieniu:
„§ 5. Sąd, doręczając stronie pierwsze pismo w sprawie w formie innej niż
forma dokumentu elektronicznego, informuje stronę o warunkach wnoszenia
pism oraz ich doręczania przez sąd za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.”,

c)

pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu:
„Art. 37a. Pełnomocnictwo udzielone w formie dokumentu elektronicznego
podpisuje

się

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym

albo

podpisem

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”,
d)

w pkt 5 w art. 46 § 2a otrzymuje brzmienie:
„§ 2a. Gdy pismo strony jest wnoszone w formie dokumentu elektronicznego,
powinno ponadto zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę
albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”,

e)

uchyla się pkt 6,

f)

w pkt 8 w art. 49a skreśla się zdanie drugie,

g)

w pkt 9 uchyla się lit. b,

h)

uchyla się pkt 10,

i)

w pkt 12 w art. 74a:
–

w § 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Oświadczenie o rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków
komunikacji elektronicznej składa się w formie dokumentu elektronicznego.”,

–

w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności
sposobu identyfikacji adresata pod wskazanym adresem elektronicznym w
systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez sąd do obsługi doręczeń,
oraz informację o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia odbioru
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP.”,

– § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. W przypadku uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za
doręczone

sąd

umożliwia

adresatowi

pisma

w

swoim

systemie
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teleinformatycznym

dostęp

do

treści

pisma

w

formie

dokumentu

elektronicznego przez okres co najmniej 3 miesięcy od dnia uznania pisma w
formie dokumentu elektronicznego za doręczone oraz do informacji o dacie
uznania pisma za doręczone i datach wysłania zawiadomień, o których mowa w
§ 3 i 6.”,
j)
2)

uchyla się pkt 15 i 16;

w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art.
4, wszczętych i niezakończonych do dnia 28 lutego 2019 r., stosuje się przepisy
dotychczasowe, z tym że: w postępowaniach tych dopuszczalne jest dokonanie wyboru
wnoszenia pism strony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego sądu
obsługującego postępowanie sądowe oraz ich doręczania przez sąd za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.”;

3) w art. 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) art. 4, który wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2019 r.”.
Art. 3. 1. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego ogłasza w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia:
1)

wykaz sądów administracyjnych, w których możliwe jest wnoszenie pism w
postępowaniu sądowym w formie dokumentu elektronicznego do dnia 15 maja 2018 r.,
jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu wdrożenia systemu
teleinformatycznego wykorzystywanego przez sądy administracyjne;

2)

daty, od których pisma mogą być wnoszone w formie dokumentów elektronicznych do
sądów, o których mowa w pkt 1.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pisma wnosi się za pomocą środków

komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą sądu utworzoną na
podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
3. Pismo wniesione w formie dokumentu elektronicznego:
1)

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP;

2)

zawiera dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze dokumentu określonym w
centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, o którym mowa w art.
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19b ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
Art. 4 . Do postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art.
1, wszczętych i niezakończonych do dnia 28 lutego 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe,
z tym że:
1)

w postępowaniach tych dopuszczalne jest dokonanie wyboru wnoszenia pisma strony za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego sądu obsługującego postępowanie sądowe
oraz ich doręczania przez sąd za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2)

do pierwszego pisma strony wniesionego w danej sprawie po dniu 28 lutego 2019 r.
przepis art. 46 § 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
stosuje się odpowiednio.
Art. 5 . Ustawa wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2019 r., z wyjątkiem art. 2 pkt 3 oraz

art. 3, które wchodzą w życie z dniem 14 maja 2018 r..
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