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Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
Szanowna Pani Sekretarz,
nawiązując do pisma z dnia 3 listopada 2015 r. (Nr DRC.IV.0210.17.KS.2015.4; NK 299984/15),
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.
Zgodnie z przepisem § 23 ust. 5 i 6 ww. projektu rozporządzenia w brzmieniu z dnia
9 listopada 2015 r. (uwzględniającym wyniki uzgodnień pomiędzy MSW i MIR):
„5. Osoba składająca wniosek elektroniczny, przed wydaniem prawa jazdy, przesyła do
organu,

do

którego

złożyła

wniosek

za

pośrednictwem

operatora

pocztowego

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe:
1) fotografię - jeżeli zdjęcie nie było wykonane techniką cyfrową,
2) oryginał orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań
psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane, oraz
3) oryginały zgód, o których mowa art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy – jeżeli są
wymagane.
6. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, właściwy organ
wydający prawo jazdy lub pozwolenie potwierdza przesłane kopie za zgodność z oryginałem,
a następnie odsyła oryginały osobie wnioskującej.”

Mając na względzie powyższe brzmienie przepisu, podtrzymuję stanowisko Ministra
Administracji i Cyfryzacji w zakresie odnoszącym się do nieuwzględnionych przez
projektodawcę uwag dotyczących dostarczania oryginałów dokumentów w procesie
wnioskowania o wydanie prawa jazdy.
W odniesieniu do przedstawionych wyjaśnień dotyczących brzmienia § 23 ust. 6
projektu pragnę wskazać, że przedstawiona argumentacja w zakresie odwołania się do art. 76a
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z późn. zm.), wydaje się być nieadekwatna do propozycji Ministra Administracji
i Cyfryzacji.
Pragnę podkreślić, że istotą przedmiotowej propozycji było wprowadzenie do
rozporządzenia przepisu analogicznego do przepisu art. 220 § 4 Kodeksu postępowania
administracyjnego, a zatem przepisu pozwalającego na wezwanie do przedłożenia oryginału
orzeczenia lekarskiego, o ile złożona kopia nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz
integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy.
Jednocześnie chciałbym wskazać, że nie jest słuszne twierdzenie wskazane w Państwa
piśmie, zgodnie z którym elektroniczne kopie dołączone przez wnioskodawcę są
„niepotwierdzone”. Potwierdzenia tego bowiem dokonuje osobiście wnioskodawca,
podpisując wniosek wraz załącznikami podpisem elektronicznym.
Pozostawienie obowiązku dostarczania dokumentów w postaci papierowej powoduje,
że nie jest możliwe przeprowadzenie całego kompletnego procesu złożenia wniosku o wydanie
prawa jazdy wyłącznie drogą elektroniczną, a tym samym wskazuje na jedynie pozorną jego
elektronizację.
Pragnę również zauważyć, że proponowane wymogi formalne dotyczące wniosku
o wydanie dokumentu prawa jazdy stanowią istotną zmianę w stosunku do obecnie
udostępnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju usługi na platformie ePUAP, w zakresie
której dopuszcza się możliwość dołączenia do wniosku elektronicznej kopii orzeczenia
lekarskiego.
Z poważaniem,
Jurand Drop
/podpisano elektronicznie/
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