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Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) 

dot. przeglądu aktów prawnych pod kątem zapewnienia domyślności cyfrowej procedur i usług 

oraz wprowadzenia dalszych ułatwień i zmniejszenia obciążeń prawnych. 

 

 

Uwagi ogólne 

Odnosząc się do pisma Ministerstwa Cyfryzacji chcielibyśmy wyrazić opinię, że o powszechności 

elektronicznych form komunikowania i realizacji procesów bezpapierowych często w większej mierze 

decydują inne czynniki niż brak odpowiednich regulacji prawnych, które oczywiście są bardzo ważne  

i które w niektórych przypadkach wymagają też nowelizacji. W obecnym stanie prawnym można 

praktycznie wszystkie procesy realizować w sposób elektroniczny. Wyjątek stanowią tylko te 

czynności, które wymagają zachowania szczególnej formy prawnej, jak np. zawarcie umowy w formie 

aktu notarialnego. Dlatego warto zastanowić się w jaki sposób można usuwać pozaprawne 

przeszkody i w tym kontekście dopiero rozpatrywać ewentualne zmiany obowiązujących przepisów. 

Jedną z powszechnie identyfikowanych barier jest brak znajomości prawa lub błędna jego 

interpretacja w zakresie możliwości stosowania form elektronicznych. Kolejną jest bariera mentalna 

często potęgowana przez trudności w korzystaniu z e-usług ze względu na ich nieintuicyjną 

funkcjonalność oraz niską interoperacyjności stosowanych rozwiązań i narzędzi. Brak jest też synergii 

w zakresie podpisu elektronicznego i usług zaufania pomiędzy działaniem administracji publicznej,  

a podmiotami komercyjnymi świadczącymi takie usługi. Upowszechnienie elektronicznego obrotu 

prawnego w dużej mierze zależy od powszechnego i łatwego dostępu do środków elektronicznej 

identyfikacji i instrumentów pozwalających wiążąco potwierdzić oświadczenie woli w postaci 

elektronicznej.  

Stąd nasze propozycje działań, które mogą w zdecydowany sposób przyczynić się do 

upowszechnienia komunikacji elektronicznej nie tylko w relacji z administracją. 

1. Prowadzenie na stronach MC (BIP) akcji informacyjnej w zakresie prawa, w szczególności 

publikacji interpretacji prawnych, które zlikwidują szereg obaw i wątpliwości wpływających 

na niechęć do stosowania form elektronicznych. 

2. Państwo za pośrednictwem MC jako sprawującym nadzór nad szeroko pojętą informatyzacją 

administracji powinno dyscyplinować jednostki realizujące zadania publiczne, aby w równym 

stopniu wspierały pod względem technicznym i akceptowały wszystkie wskazane w prawie 

instrumenty, w szczególności te, które mają charakter uniwersalny, w tym bazujące na 

kwalifikowanych usługach zaufania. Obecnie bardzo często e-usługi pod tym względem nie 
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spełniają wymagań, co w sposób oczywisty prowadzi do zniechęcenia potencjalnych 

użytkowników do korzystania z tych usług. 

3. Państwo powinno umożliwić usługodawcom świadczącym kwalifikowane usługi zaufania 

weryfikację danych osobowych w rejestrach państwowych, w szczególności poprzez 

ograniczony dostęp do bazy RDO, na podobnych zadach jak to zostało uczynione  

w przypadku bazy PESEL poprzez zmianę przepisu w ustawie o ewidencji ludności. Jest to 

bardzo istotne z dwóch powodów. Zdecydowanie podniesie poziom bezpieczeństwa usług 

przy jednoczesnym usprawnieniu obsługi użytkownika podpisu elektronicznego. 

4. Dopuszczenie w procedurze weryfikacji tożsamości przed wydaniem kwalifikowanego 

certyfikatu podpisu wykorzystaniu metody wideo, co pozwoli na zdalną weryfikację osoby 

ubiegającej się o wydanie kwalifikowanego certyfikatu. Zastosowanie tej metody doprowadzi 

do znacznego ułatwienia i upowszechnienia pozyskania i stosowania środków 

umożliwiających uczestniczenie w elektronicznym obrocie prawnym. Postulat ten jest tym 

bardziej uzasadniony, że w innych państwach członkowskich UE wideoweryfikacja jest 

dopuszczona i usługodawcy z tych krajów wchodzą ze swoimi usługami na nasz rynek mając 

zdecydowaną przewagę konkurencyjną (w Polsce i za granicą) w stosunku do podmiotów 

polskich działających pod nadzorem w naszym kraju. 

5. Przyjęcie wykładni prawnej (lub zmiany odpowiednich przepisów kc) pozwalających uznać 

podpis biometryczny w postaci wykonanego podpisu odręcznego utrwalonego elektronicznie 

za podpis własnoręczny. Według opinii naszych ekspertów nie ma prawnych przesłanek, aby 

podpis własnoręczny utrwalony elektronicznie nie mógł być uznany za własnoręczny  

w rozumieniu prawnym.  

Brak takiej wykładni (lub przepisu) stanowi istotną przeszkodę w całkowitym wyeliminowaniu 

obiegu papierowego w realizowanych w dużej skali procesach biznesowych, w szczególności 

w relacji konsument – usługodawca, gdy dokumentowanie danej czynności wymaga 

zachowania formy pisemnej w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

Podpis własnoręczny złożony w technologii elektronicznej przez konsumenta jest najczęściej 

jedyną możliwością przeprowadzenia całej transakcji bez konieczności drukowania  

i procedowania dokumentów papierowych. 

Jednak wielu usługodawców z tzw. ostrożności procesowej rezygnuje z tej formy 

dokumentowania czynności prawnych, obawiając się różnych, nieprzewidywalnych 

rozstrzygnięć procesów sądowych lub interpretacji urzędów, co może narazić ich na znaczne 

straty biznesowe. 

Uzgodnienie powszechnie respektowanej wykładni prawnej określających aspekty 

uznawalności podpisu utrwalonego elektronicznie za własnoręczny, zdecydowanie 

przyczyniłoby się do upowszechnienia cyfryzacji rynku usług, w tym przede wszystkim rynku 

konsumenckiego. 

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów w ramach których istotne było wprowadzenie zmian 
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Forma umowy o dostępie telekomunikacyjny  

 

Art. 31 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego przewiduje rygorystyczną formę pisemną pod rygorem 

nieważności dla umów o dostępie telekomunikacyjnym. Tymczasem, wymagania rynku oraz 

dynamika prowadzenia działalności kreują potrzebę złagodzenia rygoru prawnego w zakresie tego 

rodzaju umów. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni wnioskujący o dostęp do infrastruktury mają 

potrzebę, żeby udostępnienie następowało maksymalnie szybko, a zawieranie umów w obecnej 

formie znacznie wydłuża proces udostępniania powierzchni czy infrastruktury. W dzisiejszym 

otoczeniu rynkowym zmiany w prawie w tym zakresie są konieczne w celu zapewnienia skutecznej 

konkurencji i terminowej realizacji usług dla użytkowników końcowych. Takie ograniczenia w zakresie 

formy powodują również problemy z możliwością wykorzystania innych form zawierania umów, 

które w dobie digitalizacji i rozwoju cyfrowych sposób kontraktowania się są już czymś całkowicie 

normalnym i preferowanym w biznesie. 

 

W związku z powyższym wskazujemy na potrzebę złagodzenia zastrzeżonego rygoru i wprowadzenia 

przepisu o treści: 

„Warunki dostępu telekomunikacyjnego i związanej z tym współpracy przedsiębiorcy 

telekomunikacyjni ustalają w umowie o dostępie telekomunikacyjnym, zawartej w formie 

pisemnej.” 

Cyfryzacja procesu inwestycyjnego 

Budownictwo stanowi jedną z istotniejszych dziedzin dzisiejszej gospodarki w Polsce. Jednocześnie  

z uwagi na historyczne zapóźnienia wciąż trwają procesy dostosowania infrastruktury do potrzeb 

nowoczesnej gospodarki oraz rosnących aspiracji naszego kraju. Wyraża się to we wszystkich niemal 

dziedzinach ludzkiej aktywności związanych z procesem budowlanym od zaspokojenia 

indywidualnych potrzeb poprzez budowę domów jednorodzinnych do strategicznych projektów jak 

gazociągi czy Centralny Port Komunikacji. Jedną z wielu dziedzin jest oczywiście także obszar 

szczególnego zainteresowania PIIT tj. rozwój łączności szerokopasmowej zarówno w zakresie sieci 

przewodowych, jak i bezprzewodowych. 

Jednocześnie jednak  formalna strona procesu inwestycyjnego, która jest niezbędna dla realizacji 

każdej istotnej inwestycji wciąż ma formę analogową, czego szczególnym wyrazem jest obowiązek 

przedkładania czterech papierowych egzemplarzy projektu budowlanego do wniosku o pozwolenie 

na budowę.  

W związku z powyższym sygnalizujemy, aby w ramach planowanych działań dot. cyfryzacji usług  

w szerokim zakresie uwzględnić możliwość cyfryzacji procesu inwestycyjnego, uwzględniając aspekty: 

• geodezji i kartografii; 

• planowania miejscowego;  
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• procedur związanych z procesem inwestycyjnym, w tym prawa budowlanego, ale również 

innych aktów prawnych wymagających dodatkowych uzgodnień, opinii tj. prawo wodne, 

ustawa o drogach publicznych, ustawa o ochronie zabytków, prawo ochrony środowiska,  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, itp. 

 

W efekcie tych działań powinna zostać udostępniona możliwość realizacji formalnych aspektów 

związanych z inwestycjami w różnych branżach w formie elektronicznej. 

 

 

 

 


