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Odnosz^c si? do kolejnycli uwag do projektu rozporz^dzenia ministra wlaSciwego ds. transportu
w sprawie wydawania dokumentbw stwierdzaj^cych uprawnienia do kierowania pojazdami zgtoszonych
w ramach KRMC pismem z dnia 13 listopada 2015 r. nr DI-WRP.0210.1.2015 przez Podsekretarza
Stanu w Ministerstwie Administracji 1 Cyfryzacji Pana Juranda Dropa uprzejmie informuj?, ze nie mog?
zgodzid si? z przedmiotowymi uwagami.
Odnosz^c si? do uwagi dotycz^cej § 24 ust. 6 ww. projektu w zakresie likwidacji obowi^zku
przedlozenia oryginalbw dokumentow orzeczenia lekarskiego i psychologicznego w procedurze wydania
prawa jazdy, uprzejmie informuj?, ze w zwi^zku z brakiem rejestrbw, w ktorycli organ wydaj^cy prawo
jazdy mbglby potwierdzid zgodnoSc przeslanej kopii z oryginalem, organ musi ten dokument otrzymac
aby takiej czynnosci dokonac.
Nie mog? zgodzic si? z argumentacj^, ze nie ma znaczenia czy do urz?du jest przesytany orygina* czy
kopia. Kopia dokumentu, jak sama nazwa wskazuje jest odwzorowaniem oryginalu dokumentu. Oryginai
zawiera wszelkie atrybuty 1 zabezpieczenia pozwalaj^ce na potwierdzenie integralnosci dokumentu
(piecz?cie, podpisy, znaki wodne). DIatego tez przy rozpocz?ciu procedury ubiegania si? o uprawnienia
do kierowania pojazdami w drodze eiektronicznej dopuszczamy przedlozenie kopii elektronicznych
dokumentu, ale przed wydaniem dokumentu prawa jazdy urzc[d powinien zobaczyd oryginaly w celu
dokonania ich weryfikacji i potwierdzenia ziozonych kopii za zgodnoSd z oryginalem.
Nalezy mied na uwadze przepis art. 76a § 2 i 2a Kodeksu post?powania administracyjnego, ktbry
jednoznacznie wskazuje w jakiej formie mog^ bye ziozone kopie elektroniczne dokumentow i kiedy
oryginaty mozna z a s t ^ i d kopiami.
„§ 2. Zamiast oryginalu dokumentu strona moze z\ozyt odpis dokumentu, jezeli jego zgodnosc
z oryginalem zostata poswiadczona przez notariusza albo przez wyst?puj^cego w sprawie
petnomocnika strony b?d^cego adwokatem, radc^ prawnym, rzecznikiem patentowym lub
dorado^ podatkowym.
§ 2a. Jezeli odpis dokumentu zostal sporz^dzony w formie dokumentu elektronicznego,
poSwiadczenie jego zgodnoSci z oryginalem, o ktbrym mowa w § 2, dokonuje si? przy uzyciu
mechanizmow okre^lonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
0 informatyzacji dzia*alno§ci podmiot6w realizuj^cych zadania publiczne. Odpisy dokumentbw
poSwiadczane elektronicznie sporz^dzane s ^ w formatach danych okreSlonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy.,,
Dodatkowo nalezy wskazac, ze zgodnie z art. 220 § 4 Kodeksu post?powania administracyjnego Organ
administracji publicznej mo2e z^da6 przedlozenia oryginalu zaSwiadczenia, innego dokumentu lub
potwierdzenia uiszczenia optat i kosztbw post?powania o lie zbzona kopia nie pozwala na weryfikacj?
autentycznoSci oraz integralnosci lub jezeli jest to uzasadnione innymi okolicznoSciami sprawy. Maj^c
na wzgl?dzie brak dost?pnych rejestrow wydanych zaswiadczeii lekarskich i psychologicznych nie jest
mozliwe dokonanie weryfikacji autentycznoSc ztozonych elektronicznych kopii orzeczeh lekarskich
i psychologicznych.

Wazne jest aby mied takze na uwadze, ze starosta na podstawie oryginalow przedlozonych orzeczeti
uzupetnia wpisy w centralnej ewidencji kierowcow, a wi?c nie moze opierac si? w tym zakresie
wyJ^cznie na niepotwierdzonych kopiach dokumentow.
Dodatkowo warto wskazad, ze wymaganie przedbzenia oryginaJow dokumentow orzeczenia lekarskiego
i odpowiednio psychologicznego wynika jednoznacznie z przepisow art. 10 w przypadku wydania prawa
jazdy i art. 13 w przypadku przedluzenia terminu waznoSci prawa jazdy, ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. 0 kierujaicych pojazdami.
Maj^c na uwadze powyzsze uwaga proponujcica likwidacj? obowi^zku przedlozenia oryginalow
dokumentow orzeczenia lekarskiego i psycliologicznego w procedurze wydania prawa jazdy nie moze
zosta6 uwzgl^dniona..
Jednoczesnie pragn? wskazac, ze w ramacli uzgodnien mi^dzyresortowych ministerstwo wlasciwe ds.
cyfryzacji nie zgtosito uwag do przedmiotowego projektu. Uwagi zostaty zgtoszone dopiero podczas
prac komitetu ds. cyfryzacji.
Podsumowuj^c uprzejmie informuj?, ze wi^kszosc uwag zgbszonych w ramach prac KRMC zostab
uwzgl?dnionycli w calosci. Przedmiotem roznicy zdah pozostaje jedynie koniecznosc przedlozenia
oryginalbw dokumentow orzeczeh lekarskicfi i psycliologicznych przez osoby ubiegaj^ce si?
o uprawnienia do kierowania pojazdami. Proponuj?, aby przedmiotowe rozwi^zanie zostalo
przedyskutowane w ramach prac Komisji Prawniczej Rz^dowego Centrum Legislacji, ktbra zosta*a
przerwana w celu uzyskania opinii KRMC.
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