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W

nawiązaniu

do

pisma

z

dnia

26

października

2016

r.

(Nr DRC.IV.0210.17.MSZ.2015.2 NK 290849/15), w którym przedstawione zostało stanowisko
Ministra Infrastruktury i Rozwoju wobec uwag Ministra Administracji i Cyfryzacji zgłoszonych
Komitetowi Rady Ministrów ds. Cyfryzacji do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w sprawie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
uprzejmie informuję zgodnie z poniższym.
Przyjmuję wyjaśnienie dotyczące brzmienia § 6 ust. 4 pkt 9 projektu (uwaga nr 1).
Jednocześnie wobec przedmiotowego stanowiska wskazuję na zasadność nadania
przedmiotowej jednostce redakcyjnej następującego brzmienia: „9) wzór podpisu.”.
Odnosząc się do wyjaśnień dotyczących brzmienia § 19 projektu należy wskazać,
iż zgodnie z obecnym brzmieniem przedmiotowej jednostki redakcyjnej decyzja ogłaszana
będzie ustnie lub doręczana będzie w postaci papierowej wraz z przekazywanym dokumentem
prawa jazdy. Decyzja będzie zatem przekazywana każdej osobie, która nabyła uprawnienia
do kierowania pojazdami. W otrzymanym stanowisku brak jest natomiast przesłanek
wskazujących na bezzasadność wprowadzenia możliwości przekazania przedmiotowej decyzji
w postaci elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie
z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Skoro projektodawca wskazuje
na konieczność doręczenia decyzji w postaci papierowej, trudno jest jednocześnie przyjąć
wyjaśnienie, iż doręczenie przedmiotowej decyzji w postaci elektronicznej jest zbędne. Wydaje
się bowiem, że brak jest przeszkód dla przyjęcia rozwiązania, iż decyzja będzie mogła być

przekazywana w postaci elektronicznej, natomiast w takim przypadku dokument prawa jazdy
byłby przekazywany pocztą.
Natomiast w odniesieniu do wyjaśnień dotyczących brzmienia § 24 ust. 6 projektu,
pragnę wskazać, że nie podzielam argumentacji, zgodnie z którą „ze względu na łatwość
manipulacji elektroniczną kopią dokumentu, przed wydaniem prawa jazdy orzeczenia
te powinny być dostarczone do urzędu w oryginale. Tak jak do tej pory urząd, mając
wątpliwości co do oryginalności tych dokumentów, może przeprowadzić postępowanie
wyjaśniające i dokonać ich potwierdzenia u lekarza, który je wydał. Należy wskazać, że takie
rozwiązania są praktykowane od 2012 r.”. Przede wszystkim pragnę zwrócić uwagę,
że niezasadne jest twierdzenie, iż łatwiej jest manipulować dokumentem w postaci
elektronicznej niż papierowej. W kontekście powyższego, proszę o informację czy w tym
aspekcie rozważali Państwo ryzyko przedstawienia zmanipulowanego dokumentu w postaci
papierowej.
Ponadto pragnę zauważyć, że zgodnie z przekazanym stanowiskiem właściwy organ
przeprowadza postępowanie wyjaśniające na podstawie papierowego oryginału orzeczenia,
wobec tego nic nie stoi na przeszkodzie, aby przeprowadził postępowanie wyjaśniające
dysponując tylko elektroniczną kopią orzeczenia. Warto przy tym natomiast rozważyć
wprowadzenie regulacji analogicznej do zawartej w at. 220

§4 Kodeksu postepowania

administracyjnego, zgodnie z którą „organ administracji publicznej może żądać przedłożenia
oryginału zaświadczenia, innego dokumentu lub potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów
postępowania, o których mowa w § 3, o ile złożona kopia nie pozwala na weryfikację
autentyczności oraz integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami
sprawy”.
Dodatkowo należy zauważyć, że obowiązek dostarczania dokumentów w postaci
papierowej powoduje, że nie jest możliwe przeprowadzenie całego kompletnego procesu
złożenia wniosku o wydania prawa jazdy wyłącznie drogą elektroniczną.
Mając na uwadze powyższe, podtrzymuję stanowisko Ministra Administracji i Cyfryzacji
w zakresie odnoszącym się do nieuwzględnionych przez projektodawcę uwag.
Z poważaniem,
Jurand Drop
/podpisano elektronicznie/
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