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                                                         Projekt z dnia 13 maja 2010 r.

  

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1 

z dnia……..2010 r. 

 

w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej. 

 

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm. )) zarządza 

się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej, zwanej dalej „ePUAP”, z uwzględnieniem roli ePUAP w procesie 

realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną oraz zasad przetwarzania i ochrony danych 

osobowych, w tym: 

1) warunki założenia na ePUAP konta dla użytkownika i podmiotu; 

2) obowiązki usługodawcy i ministra właściwego do spraw informatyzacji w zakresie 

korzystania z ePUAP; 

3) uprawnienia użytkownika w zakresie korzystania z ePUAP; 

4) prowadzenie katalogu usług na ePUAP; 

5) katalog usług wspólnych udostępnianych przy użyciu ePUAP; 

6) zakres i warunki wymiany informacji między ePUAP a innymi systemami 

teleinformatycznymi.  

 

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) ustawa – ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne; 

                                                 
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz.1604). 
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2) podmiot – osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości 

prawnej albo podmiot publiczny; 

3) konto – profil podmiotu albo użytkownika wraz z zasobami ePUAP 

przyporządkowanymi do tego podmiotu albo użytkownika; 

4) profil użytkownika – dane opisujące użytkownika; 

5) profil podmiotu - dane opisujące podmiot; 

6) minister – minister właściwy do spraw informatyzacji; 

7) dysponent konta podmiotu – osoba fizyczna działająca w imieniu podmiotu; 

8) usługa – świadczenie obowiązkowe lub nieobowiązkowe wykonywane przez 

podmiot publiczny w ramach swoich ustawowych kompetencji z wykorzystaniem 

ePUAP; 

9) usługa złożona – usługa podmiotu publicznego lub kilku podmiotów publicznych 

współdziałających ze sobą, zbudowana w oparciu o dwie lub więcej usług; 

10) usługa wspólna – funkcja ePUAP wspierająca świadczenie usług podmiotów 

publicznych; 

11) katalog usług - rejestr zawierający informacje o usługach podmiotów publicznych, 

12) usługodawca - podmiot publiczny świadczący usługi przy użyciu ePUAP; 

13) użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z ePUAP; 

14) użytkownik uwierzytelniony - użytkownik posiadający konto; 

15) administrator podmiotu – użytkownik uwierzytelniony zarządzający zasobami 

ePUAP posiadanymi przez podmiot. 

 

§ 3. 1. Założenie konta dla użytkownika wymaga podania co najmniej następujących danych:  

1) imię;  

2) nazwisko; 

3) numer PESEL; 

4) adres poczty elektronicznej; 

5) identyfikator użytkownika (login). 

2. W celu uwierzytelnienia użytkownik określa hasło; siłę kryptograficzną hasła kontroluje 

ePUAP.  

3. W ePUAP mogą być zastosowane inne metody uwierzytelnienia niż określona w ust. 2. 

4. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1, użytkownik uwierzytelniony 

zobowiązany jest do dokonania ich zmiany w profilu użytkownika. 
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5. Założenie konta dla użytkownika nie jest możliwe w przypadku niezgodności danych,                       

o których mowa w § 3 pkt 1-3 z danymi zawartymi w zbiorze PESEL. 

 

§ 4. 1. Założenie konta dla podmiotu dokonywane jest przez użytkownika uwierzytelnionego 

działającego w imieniu podmiotu i polega na podaniu: 

1) nazwy podmiotu, 

2) identyfikatora podmiotu. 

2. Użytkownik uwierzytelniony zakładając konto dla podmiotu staje się administratorem 

podmiotu. 

3. Założenie konta dla podmiotu publicznego wymaga dodatkowo potwierdzenia przez 

ministra, którego dokonuje się na wniosek zawierający: 

1) oznaczenie organu; 

2) oznaczenie osoby upoważnionej do reprezentacji organu; 

3) dane administratora podmiotu; 

4)  informację o posiadaniu uprawnień do potwierdzania profilu zaufanego ePUAP. 

4. Funkcjonalności podmiotu publicznego na ePUAP stają się dostępne po pozytywnym 

rozpatrzeniu wniosku. 

5. Identyfikator użytkownika i identyfikator podmiotu wybierany jest przez użytkownika. Raz 

nadany identyfikator nie może być nadany ponownie. 

 

§ 5. 1. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. 

2. Użytkownik może działać w imieniu różnych podmiotów. 

 

§ 6. 1. Minister zapewnia niezaprzeczalność wystawionych przez ePUAP następujących 

poświadczeń: 

1) urzędowego poświadczenia odbioru; 

2) elektronicznego poświadczenia opłaty; 

3) oznaczania czasem; 

4) weryfikacji podpisu elektronicznego;      

5) weryfikacji zgodności dokumentu elektronicznego z jego wzorem. 

2. Minister informuje użytkowników o przerwach serwisowych w świadczeniu usług przy 

użyciu ePUAP, wynikających z potrzeby dokonywania zmian i ulepszeń. 
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§ 7. 1. ePUAP udostępnia katalog usług zawierający informacje o usługach,                       

a w szczególności: 

1) nazwę usługi; 

2) nazwę usługodawcy; 

3) cel usługi; 

4) odbiorców usługi; 

5) kategorię usługi; 

6) umiejscowienie usługodawcy według podziału administracyjnego kraju. 

2. Wpisów w katalogu usług i ich aktualizacji dokonują usługodawcy.  

 

§ 8.  Do usług wspólnych udostępnianych przez ePUAP należą w szczególności: 

1) tworzenie, obsługa i czasowe składowanie dokumentów elektronicznych przez osoby 

fizyczne i podmioty; 

2) przesyłanie dokumentów elektronicznych; 

3) wymiana danych między ePUAP a innymi systemami teleinformatycznymi; 

4) identyfikacja użytkowników i rozliczalność ich działań; 

5) obsługa podpisu elektronicznego; 

6) tworzenie usług złożonych; 

7) obsługa płatności elektronicznych; 

8) potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP. 

 

§ 9. 1.  ePUAP może wymieniać informacje z innymi systemami teleinformatycznymi. 

2. Minister publikuje w Biuletynie Informacji Publicznych opis reguł technicznych wymiany 

informacji, o której mowa w ust. 1. 

3. Minister zapewnia bezpieczeństwo wymiany informacji, o których mowa w ust. 1.   

 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2010 r. 

 

 

MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 

ADMINSITRACJI 
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UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie wykonuje delegację ustawową, zawartą w art. 19a ust. 3 ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.). 

 

Rozporządzenie określa zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej, zwanej dalej ,,ePUAP”, z uwzględnieniem roli ePUAP w procesie 

realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną oraz potrzeby określenia zasad 

przetwarzania i ochrony danych osobowych, w tym: 

a) warunki założenia na ePUAP konta dla użytkownika i podmiotu,   

b) obowiązki usługodawcy w zakresie korzystania z ePUAP,   

d) obowiązki  ministra  właściwego  do  spraw informatyzacji  w  zakresie korzystania  

    z ePUAP,  

e) uprawnienia użytkownika w zakresie korzystania z ePUAP, 

f) prowadzenie katalogu usług na ePUAP, 

g) przykładowy katalog usług wspólnych udostępnianych przy użyciu ePUAP,  

   h) zakres  i  warunki    wymiany   informacji   między   ePUAP   a  innymi  systemami 

teleinformatycznymi. 

 

Założenie na ePUAP konta użytkownika i podmiotu inicjuje korzystanie z usług 

świadczonych na ePUAP. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia założenie konta dla 

użytkownika wymaga podania co najmniej następujących danych: imię, nazwisko, numer 

PESEL, adres poczty elektronicznej oraz identyfikator użytkownika (login). Niezbędnym 

warunkiem uwierzytelnienia jest ponadto określenie przez użytkownika hasła, którego siłę 

kryptograficzną kontroluje ePUAP. Ust. 2 przewiduje zastosowanie także innych metod 

uwierzytelnienia. Zmiana podanych przez użytkownika danych wiąże się z koniecznością 

dokonania ich zmiany w profilu użytkownika.. Ust. 5 określa kiedy nie jest możliwe założenie 

na ePUAP konta użytkownika. .Dotyczy to sytuacji, w której imię nie zgadzają się z danymi                       

w zbiorze  PESEL, na które wskazuje numer PESEL podany przez użytkownika. 

 

§ 4 rozporządzenia określa na czym polega założenie na ePUAP konta dla podmiotu. 

Dokonuje tego użytkownik uwierzytelniony działający w imieniu podmiotu. Zobowiązany 
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jest on do podania następujących danych: nazwa podmiotu oraz identyfikator podmiotu. 

Zgodnie z ust. 3 użytkownik uwierzytelniony zakładając konto podmiotu staje się 

administratorem podmiotu. Warunkiem założenia konta dla podmiotu publicznego jest 

dodatkowo dokonywane na wniosek potwierdzenie przez ministra właściwego do spraw 

informatyzacji. Funkcjonalności podmiotu na ePUAP stają się dostępne dopiero po 

pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.  

 

Zakres i warunki korzystania z ePUAP zostały podzielone w rozporządzeniu                       

na trzy grupy: użytkowników, ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz 

usługodawców.  

 

W szczególności wskazano, iż użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Może on jednak 

działać w imieniu różnych podmiotów. 

 

W odniesieniu do usługodawców § 7 ust. 2 stanowi, iż dokonują oni wpisów w katalogu usług 

i ich aktualizacji .  

 

Zadania ministra właściwego do spraw informatyzacji  sprowadzono przede wszystkim do 

zapewnienia niezaprzeczalności wystawionych przez system ePUAP następujących 

poświadczeń: urzędowego poświadczenia odbioru, elektronicznego poświadczenia opłaty, 

oznaczania czasem, weryfikacji podpisu elektronicznego oraz weryfikacji zgodności 

dokumentu elektronicznego z jego wzorem. Ponadto minister właściwy do spraw 

informatyzacji jest  zobowiązany do informowania użytkowników o przerwach serwisowych 

w świadczeniu usług przy użyciu ePUAP, wynikających z potrzeby dokonywania zmian i 

ulepszeń.  

 

§ 7 ust. 1 określa jakie dane zawiera katalog usług. Są to: nazwa usługi, nazwa usługodawcy, 

cel usługi, odbiorcy usługi, kategoria usługi oraz umiejscowienia usługodawcy według 

podziału administracyjnego kraju. Do usług wspólnych zaliczone zostały m. in. usługi 

tworzenia, obsługi i czasowego składania dokumentów przez osoby fizyczne i podmioty, 

przesyłanie dokumentów, wymiana danych między ePUAP a innymi systemami 
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teleinformatycznymi, identyfikacja użytkowników i rozliczalność ich działań, obsługa 

podpisu elektronicznego, tworzenie usług złożonych, obsługa płatności elektronicznych. oraz 

potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP. 

 

Rozporządzenie przewiduje ponadto możliwość wymiany informacji pomiędzy ePUAP                       

a innymi systemami teleinformatycznymi.  

Minister właściwy do spraw informatyzacji zgodnie z  § 19 ust. 1 w Biuletynie Informacji 

Publicznej będzie publikował opis reguł technicznych wymiany informacji. 

 

Platforma ePUAP funkcjonowała jeszcze przed przygotowaniem nowelizacji ustawy                       

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, lecz w polskim 

porządku prawnym brak było przepisów regulujących zakres jej funkcjonowania. 

Przedmiotowe rozporządzenie reguluje podstawowe zagadnienia z zakresu działalności 

ePUAP-u, w szczególności warunki korzystania z platformy.  

 

Materia objęta projektowanym rozporządzeniem nie stanowi przedmiotu regulacji prawa 

wspólnotowego. Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji, zgodnie z trybem 

przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 

2039, ze zm.). 

 

Problematyka uregulowana w projekcie rozporządzenia nie jest objęta prawem Unii 

europejskiej.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego 

Zaprojektowane rozporządzenie wywiera skutki przede wszystkim na te organy administracji, 

które chcą wykorzystać platformę ePUAP, do świadczenia usług drogą elektroniczną. 

Ponadto określa warunki korzystania z platformy przez podmioty indywidualne.  

 

2. Konsultacje społeczne  

Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom społecznym z następującymi 

partnerami społecznymi: 

- Polskim Towarzystwem Informatycznym (PTI), 

- Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), 

- Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), 

- Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 

- Stowarzyszeniem Instytutu Informatyki Śledczej, 

- Związkiem Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska. 

- Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

- Polski Komitet Normalizacyjny, 

- Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 

- Polskim Towarzystwem Społeczeństwa Informacyjnego 

Ponadto projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji Prezesowi Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych i wojewodom. 

 

W ramach konsultacji społecznych i w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 

ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

(Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt rozporządzenia zostanie 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 

Brak wpływu regulacji na sektor finansów publicznych.  
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4. Wpływ regulacji na rynek pracy; wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw; wpływ regulacji na 

sytuację i rozwój regionów. 

Projektowane rozwiązania dotyczą funkcjonującej już platformy ePUAP i mają zapewnić jej 

prawne podstawy. Fakt szerszego korzystania przez użytkowników z usług podmiotów 

publicznych za pomocą platformy może wpłynąć na szybkość załatwianych za jej pomocą 

spraw a w przyszłości umożliwi załatwianie wszystkich spraw „urzędowych” przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

 


