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I. Jakość prawa

Ustawodawcę oraz „rozporządzeniodawcę”
cechuje wielka wiara w moc sprawczą normy 
prawnej

Efekt? Jeden z wielu przykładów: niedługo miną

cztery lata od wejścia w życie od wejście w życie 

ustawy z 18.09.2001 o podpisie elektronicznym –

ilu jest dziś użytkowników bezpiecznego podpisu 

elektronicznego weryfikowanego przy pomocy 

kwalifikowanego certyfikatu? 



Lista rozczarowań może być jeszcze dłuższa: procedura 
administracyjna (art. 39(1) i art. 63 KPA), pobór, zapłata i zwrot 
opłaty skarbowej, dostęp do informacji publicznej poprzez BIP, 
szereg ustaw prawa administracyjnego materialnego 
wyłączającego zastosowanie środków komunikacji 
elektronicznej...

Przepisów wciąż przybywa! W 1998 roku wydano 98 ustaw 
(liczba stron Dziennika Ustaw: 7492). W 2004 roku było już ich 
242 (liczba stron Dziennika Ustaw: 21034), zob. K.H. Goetz, R. 
Zubek, Stanowienie prawa w Polsce. Reguły legislacyjne, 
Program Ernst&Young, Warszawa 2005, s. 7.

Wiele z tych przepisów z pewnością dotyczy (pośrednio lub 
bezpośrednio) takich obszarów które kojarzymy z tzw. 
„społeczeństwem informacyjnym” lub „informatyzacją”.

Jak powstrzymać ułomną legislację dot. informatyzacji 
Polski?



II. Doceńmy to co już mamy

• „E-kontroler” (zob. art. 26 ustawy o informatyzacji) 
czy kontroler NIK? 

• Ponadsektorowe projekty informatyczne (zob. art. 3 
pkt 7 ustawy o informatyzacji czy międzyresortowe 
zespoły i komitety określone w ustawie 8 sierpnia 
1998 roku o Radzie Ministrów?

• Pisemne zgłoszenie do Krajowej Ewidencji 
Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów 
Publicznych czy zebranie danych z prawidłowo 
zorganizowanego BIP?

• Tworzenie nowych stron BIP czy wykorzystanie już
istniejących stron WWW administracji publicznej?



III. Problem jawności 

procesu prawotwórczego
• Konsekwentnie łamie się przepisy dotyczące dostępu do 

informacji o projektach aktów prawnych dot. informatyzacji 
państwa

• „Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności 
o (...) projektowaniu aktów normatywnych, (...) organach i 
osobach sprawujących w nich [podmiotach władzy publicznej –
M.B.] funkcje i ich kompetencjach (zob. art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) 
oraz pkt 2 lit. d) ustawy z 6.09.2001 o dostępie do informacji 
publicznej)

• Adresaci norm nie mają szans na ich ocenę, konsultacje lub 
wniesienie własnych propozycji. Rada Informatyzacji ze swej 
istoty nie jest w stanie uchwycić wszystkich problemów.

• Informacja o projektowanej regulacji to konstytucyjne prawo 
obywatelskie, a nie przywilej!



Dostęp do informacji o projektowanej 

regulacji w praktyce

• Ustawa z 17 lutego 2005 roku o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne jest wykonywana przez co najmniej 13
rozporządzeń!

• W przepisach nowelizujących (rozdział 5 ustawy) na 
obszarze przepisów odrębnych pojawia się 16
delegacji do wydania rozporządzeń

• Pośród tych przepisów akty wykonawcze o znaczeniu 
fundamentalnym dla polskiej informatyzacji (np. 
doręczenia drogą elektroniczną, ogłaszanie aktów 
normatywnych)

• Co wiemy o projektach tych rozporządzeń ?



Przykład: 1 lipca 2006 wchodzi obowiązek 

ogłaszania aktów normatywnych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej!

Art. 42a ustawy z 20.07.2000 o ogłaszania aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych: „Wydawanie dzienników urzędowych i 

skorowidzów do roczników tych dzienników w formie 

elektronicznej, a także udostępnianie dzienników 

urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego 

ustanowionych przez powiat i zbiorów przepisów 

gminnych oraz ogłoszonych w nich aktów 

normatywnych i innych aktów prawnych przez środki 

komunikacji elektronicznej oraz informatyczne nośniki 

danych następuje od dnia 1 lipca 2006 r.”



Artykuł 15a ust. 5 o ogłaszaniu aktów normatywnych 

(...): Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w 

drodze rozporządzenia, wymagania techniczne 

dokumentów elektronicznych zawierających akty 

normatywne i inne akty prawne, doręczanych do 

ogłoszenia, uwzględniając konieczność zachowania 

jednolitości dostarczanych dokumentów elektronicznych 

oraz możliwości ich przetwarzania na potrzeby 

wydawania dziennika urzędowego.











e-gov-prawo informatyzacji

Kto je tworzy?



Prawnicy?

Urzędnicy?

Informatycy?

Politycy?



Testy akceptacyjne

udokumentowane wartości danych 
wejściowych wprowadzanych do systemu 

teleinformatycznego i powiązanych z 
nimi wartości oczekiwanych danych 

wyjściowych, opisujące zestawy 
poprawnych odpowiedzi systemu 

teleinformatycznego na podawane dane 
wejściowe, pozwalające na sprawdzenie 

poprawności wdrożenia oprogramowania 
interfejsowego 



Podania w procedurze 

administracyjnej

Podanie wniesione w formie dokumentu 

elektronicznego powinno być opatrzone 

bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu 



- centralne repozytorium wzorów 
podań i wniosków 

- BIP 

- Rada Informatyzacji 

- kontrola projektów 
informatycznych

- Plan Informatyzacji

itd.



Dla kogo e-gov prawo?

Dla architektów Społeczeństwa 

Informacyjnego



Wyzwania e-gov prawa 

Społeczeństwa Informacyjnego

- w pełni zinformatyzowane społeczeństwo, 

czas na władze!

- mało pieniędzy publicznych trafia do 

branży IT!

- czas zwrócić za infrastrukturę

„bezpiecznego” podpisu!



Mądrość – zdolność ustalania 

rzeczywistych problemów i 

ich właściwego rozwiązywania



Problemy RP v. kolejna

Marnotrawstwo:

• niskie kwalifikacje,

• słaba organizacja,

• złe chęci 



Informatyczne środki zaradcze

Informatyka jako instrument poprawy 
zarządzania i zwiększenia wydajności 

systemu publicznego

Informatyka jako instrument 
demokratyzacji i zwiększenia uczciwości 

systemu publicznego



Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 

kwietnia 2004 r. sprawie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego

§ 5. 1. Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie 

sporządzanie kserokopii lub odpisów protokołu 

wraz z załącznikami.

2. Zamawiający przesyła na wniosek wykonawcy 

kopię protokołu. 



Zamiast wniosków:

Przed ustawą nasza 
administracja stała na skraju 

przepaści, ale w 
Społeczeństwie 

Informacyjnym zrobiliśmy 
wielki krok naprzód ...



...mamy e-gov prawo.

A może by tak raczej...

...dobre prawo?



Dziękujemy za uwagę

Pytania, uwagi... 

e-mail: 

dadamski@prawo.uni.wroc.pl

m.bernaczyk@prawo.uni.wroc.pl


