
Projekt, 12  maja 2010 r. 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) 

z dnia ………………….................  r. 

 

w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania 

profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej 

 

Na podstawie art. 20a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. 

zm.2)) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Rozporządzenie określa zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i 

unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej, 

zwanej dalej „ePUAP”, w tym: 

1) podmioty upoważnione do potwierdzania, przedłużania i unieważniania profilu 

zaufanego ePUAP;  

2) zasady udzielania zgody na potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP; 

3) sposób złożenia wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP; 

4) zasady potwierdzania profilu zaufanego ePUAP; 

5) okres ważności profilu zaufanego ePUAP; 

6) zawartość profilu zaufanego ePUAP;   

7)  przypadki, w których nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP; 

8) zasady oraz przypadki, w których profil zaufany ePUAP traci ważność; 

9) warunki składania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP;  

                                                 
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) 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. 
Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 Nr 40, poz. 230. 



10) warunki przechowywania oraz archiwizowania dokumentów i danych związanych 

z potwierdzeniem  profilu zaufanego ePUAP; 

11) wzory wniosków o potwierdzenie, przedłużenie i unieważnienie profilu zaufanego 

ePUAP. 

 

§ 2. 

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

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

realizujących zadania publiczne; 

2) kwalifikowany certyfikat – kwalifikowany certyfikat w rozumieniu ustawy z dnia 

18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, 

z późn.zm.3)); 

3) bezpieczny podpis elektroniczny – bezpieczny podpis elektroniczny w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;  

4)  profil użytkownika – dane opisujące osobę fizyczną korzystającą z ePUAP; 

5) potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP – proces weryfikacji zgodności danych 

zawartych w profilu użytkownika ze stanem faktycznym, połączony z nadaniem 

uprawnień wynikających z posiadania profilu zaufanego ePUAP; 

6) osoba wnioskująca – osoba fizyczna, będąca użytkownikiem konta na ePUAP, 

występująca z wnioskiem o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP w swoim 

imieniu lub posiadająca ważny profil zaufany ePUAP; 

7) Minister – ministra właściwego do spraw informatyzacji. 

 

§ 3. 

1. Profil zaufany ePUAP potwierdza punkt potwierdzający, którym jest Prezes Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, konsul, wojewoda, naczelnik urzędu skarbowego  albo za 

zgodą ministra inny podmiot, określony w art. 2 ustawy.  

2. Minister udziela zgody, o której mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu po spełnieniu 

warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 20a ust. 3 pkt 1 

ustawy.  

                                                 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 
1452 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz z 
2009 r. Nr 18, poz. 97. 



3. Punkt potwierdzający może w formie pisemnej upoważniać pracowników urzędu 

obsługującego ten punkt do załatwiania spraw w zakresie profilu zaufanego ePUAP w 

jego imieniu.  

§ 4. 

1. Potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP dokonuje się wyłącznie na ePUAP. 

2. Wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP składa się osobiście do punktu 

potwierdzającego lub w postaci elektronicznej na ePUAP. 

3. Jeżeli w okresie 14 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, osoba 

wnioskująca nie zgłosi się do punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu 

zaufanego ePUAP, wniosek ten uważa się za wycofany. 

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.  

 

§ 5. 

1. W celu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP osoba wnioskująca zgłasza się do 

wybranego przez siebie punktu potwierdzającego. 

2. Punkt potwierdzający stwierdza tożsamość osoby wnioskującej na podstawie dowodu 

osobistego albo paszportu, a następnie weryfikuje dane z wniosku z danymi z profilu 

użytkownika w zakresie obejmującym: 

1) imię;  

2) nazwisko; 

3) numer PESEL; 

4) identyfikator użytkownika (login); 

 a w odniesieniu do pkt 1-3, także z danymi ze zbioru PESEL. 

3. Po potwierdzeniu profilu zaufanego ePUAP punkt potwierdzający odnotowuje ten fakt 

na pisemnym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia. 

4. Punkt potwierdzający podpisuje profil zaufany ePUAP osoby wnioskującej: 

1) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo 

2) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

kwalifikowanego certyfikatu. 

5. Profil zaufany ePUAP zawiera co najmniej: 

1) imię; 

2) nazwisko; 

3) numer PESEL; 

4) adres poczty elektronicznej; 



5) identyfikator użytkownika (login); 

6) czas jego potwierdzenia; 

7) datę ważności; 

8) identyfikator polityki autoryzacji; 

9) parametr polityki autoryzacji. 

     6. Profil zaufany ePUAP może zawierać inne dane, niż określone w ust. 5, a w 

szczególności oznaczenie punktu potwierdzającego albo imię i nazwisko pracownika 

urzędu obsługującego punkt potwierdzający w przypadku podpisania profilu 

zaufanego ePUAP bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą kwalifikowanego certyfikatu. 

7. Wzór elektroniczny profilu zaufanego ePUAP oraz podpisu potwierdzonego profilem 

zaufanym ePUAP jest publikowany w centralnym repozytorium wzorów dokumentów 

elektronicznych. 

 

§ 6. 

1. Osoba wnioskująca, która posiada ważny bezpieczny podpis elektroniczny 

weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu może indywidualnie dokonać 

potwierdzenia swojego profilu zaufanego ePUAP w przypadku, gdy certyfikat 

kwalifikowany zawiera  dane obejmujące co najmniej: 

1) imię;  

2) nazwisko; 

3) numer PESEL. 

2. Po uzupełnieniu wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP  na ePUAP osoba 

wnioskująca podpisuje wniosek, a następnie profil zaufany ePUAP swoim 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

 

§ 7. 

1. Profil zaufany ePUAP potwierdza się na okres trzech lat i może być przedłużany przed 

upływem okresu ważności. 

2. Do przedłużenia profilu zaufanego ePUAP stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP. 

3. Wzór wniosku o przedłużenie ważności profilu zaufanego ePUAP określa załącznik nr 

2 do rozporządzenia.  



 

§ 8. 

Nie nadaje się profilu zaufanego ePUAP w przypadku: 

1) przedłożenia nieważnego dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 2, lub braku 

możliwości stwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej na podstawie tego 

dokumentu, na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.4));  

2) niezgodności danych określonych w § 5 ust. 2 albo w § 6 ust.1 z danymi z profilu 

ePUAP lub danymi ze zbioru PESEL;  

3) przedłożenia niekompletnego wniosku. 

 

§ 9. 

1. Profil zaufany ePUAP traci ważność w przypadku: 

1) potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP na podstawie nieprawdziwych lub 

nieaktualnych danych; 

2) usunięcia profilu użytkownika; 

3) zmiany danych określonych w § 5 ust. 5 pkt 1-5;  

4) wystąpienia osoby wnioskującej z wnioskiem o unieważnienie swojego profilu 

zaufanego ePUAP. 

2. W celu unieważnienia profilu zaufanego ePUAP na wniosek, o którym mowa w ust. 1 

pkt 4, osoba wnioskująca zgłasza się do wybranego przez siebie punktu 

potwierdzającego.  

3. Wzór wniosku o unieważnienie profilu zaufanego ePAUP określa załącznik nr 3 do 

rozporządzenia. 

4. Osoba, która posiada profil zaufany ePUAP może samodzielnie dokonać jego 

unieważnienia na ePUAP. 

 

 

 

                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 

2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz. 1198 i Nr 220, poz. 1414 
oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr  69, poz. 595, Nr 39, poz. 306 i Nr 223, poz. 1777. 

 
 



§ 10. 

1. Złożenie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP jest możliwe tylko w 

okresie ważności profilu zaufanego ePUAP i wymaga autoryzacji ePUAP.  

2. Integralność dokumentu lub danych podpisanych przy użyciu podpisu potwierdzonego 

profilem zaufanym ePUAP oraz autentyczność tego podpisu weryfikuje się przy 

użyciu certyfikatu udostępnionego na ePUAP przez ministra. 

 

§ 11. 

1. Punkty potwierdzające przetwarzają dokumenty i dane, w zakresie potwierdzania, 

przedłużania ważności i unieważniania profilu zaufanego ePUAP oraz są obowiązane 

do informowania ministra o aktualnym adresie i pełnej nazwie miejsca ich 

przetwarzania. 

2. Punkty potwierdzające przechowują oraz archiwizują dokumenty i dane w postaci 

papierowej, w zakresie określonym w ust. 1, na zasadach i w trybie określonych w 

ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn.zm.5)). 

3. Obowiązek przechowania dokumentów i danych, o których mowa w ust. 2, trwa przez 

okres 20 lat od chwili powstania danego dokumentu lub danych. 

4. W przypadku zaprzestania potwierdzania profilu zaufanego ePUAP, dokumenty i 

dane, o których mowa w ust. 1, przechowuje minister albo wskazany przez niego inny 

punkt potwierdzający.  

§ 12. 

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2010 r.  

2. Przepisy § 3 ust. 1, w stosunku do konsulów, mają zastosowanie najpóźniej od dnia 1 

stycznia 2011 r. 

 
 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

I ADMINISTRACJI 

 

 

                                                 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 

170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 
39, poz. 307 i Nr 166, poz. 1317. 



 

UZASADNIENIE 

 

 

Projektowane rozporządzenie wykonuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 20a ust. 3 pkt 

2 nowelizowanej 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 zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania  

i unieważniania profilu zaufanego ePUAP, składania podpisu potwierdzonego profilem 

zaufanym ePUAP, a także warunki przechowywania oraz archiwizowania dokumentów  

i danych, biorąc pod uwagę konieczność zachowania bezpieczeństwa i pewności w procesie 

identyfikacji oraz poufności kluczowych elementarnych czynności.   

 

Profil zaufany ePUAP identyfikuje nadawcę informacji i może być wykorzystywany do 

potwierdzania przekazywanych informacji. Profil zaufany ePUAP jest bezpłatną i 

nieskomplikowaną alternatywą dla podpisów elektronicznych. Posługując się profilem 

zaufanym ePUAP będzie można załatwić większość spraw administracyjnych za 

pośrednictwem Internetu. Ten nowy instrument będzie miał korzystny wpływ na relacje 

pomiędzy klientem a urzędem. Przyspieszy załatwienie spraw w urzędach, w większości 

przypadków bez konieczności osobistego stawiennictwa. Pozostaje ważnym elementem 

procesu informatyzacji Państwa oraz kolejnym krokiem w usprawnieniu komunikacji między 

obywatelem a administracją publiczną. 

 

O profil zaufany ePUAP będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, posiadające konto na 

ePUAP, bądź składające ważny bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą 

kwalifikowanego certyfikatu, w tym także cudzoziemcy, którzy mają nadany numer PESEL. 

 

W § 3 rozporządzenia określono podmioty upoważnione do potwierdzania profilu zaufanego 

ePUAP. Potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP będą dokonywali: Prezes Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, wojewoda, naczelnik urzędu skarbowego oraz konsul. Ponadto, 

potwierdzać profil zaufany ePUAP będą mogły inne podmioty, określone w art. 2 ustawy z 

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

publiczne, za zgodą ministra właściwego do spraw informatyzacji, o ile będą spełniały 



warunki określone w przepisach wydanych na podstawie upoważnienia zawartego w 20a ust. 

3 pkt 2 nowelizowanej ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Jednocześnie przewidziano możliwość upoważnienia pracowników urzędów obsługujących 

określone rozporządzeniem organy do potwierdzania profilu zaufanego ePUAP w jego 

imieniu. 

  

Rozporządzenie w § 4 określa sposób złożenia wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego 

ePUAP. Przewiduje dwie opcjonalne możliwości złożenia wniosku, obie przyjazne klientowi 

ePUAP. Pierwszy wariant dotyczy możliwość złożenia wniosku osobiście w wybranym przez 

osobę wnioskującą punkcie potwierdzającym w miejscu, w którym osoba fizyczna przebywa 

w danej chwili, a nie ze względu na jej miejsce pobytu stałego lub czasowego. W takim 

przypadku upoważniony pracownik punktu potwierdzającego będzie miał możliwość na 

ePUAP wypełnienia i złożenia wniosku za klienta. Drugi natomiast, złożenie wniosku w 

postaci elektronicznej na ePUAP, bez określenia na tym etapie punktu potwierdzającego. 

Istotne jest, aby w obu przypadkach, osoba wnioskująca zgłosiła się osobiście w okresie 14 

dni od daty złożenia wniosku do punktu potwierdzającego w celu nadania profilu zaufanego 

ePUAP. 

 

§ 5 i 6 rozporządzenia określają zasady potwierdzania profilu zaufanego ePUAP.  

Jako podstawową zasadę, uregulowaną w § 5, przewidziano osobiste stawiennictwo  

w punkcie potwierdzającym, wybranym na etapie osobistego składania wniosku bądź  

w dowolnie wybranym punkcie potwierdzającym w miejscu, w którym osoba ta aktualnie 

przebywa, w przypadku wcześniejszego złożenia wniosku w postaci elektronicznej na 

ePUAP. Pierwszy przypadek nie wyklucza możliwości jednoczesnego złożenia wniosku przez 

osobę wnioskującą i potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP przez punkt potwierdzający. 

Natomiast wniosek złożony w postaci elektronicznej zostanie wygenerowany na ePUAP 

przez punkt potwierdzający w momencie osobistego stawiennictwa osoby wnioskującej w 

tym punkcie na podstawie identyfikatora użytkownika (loginu) bądź zestawu danych w 

zakresie obejmujących: imię, nazwisko i numer PESEL.  

W każdym przypadku punkt potwierdzający przed nadaniem profilu zaufanego ePUAP 

obowiązany jest stwierdzić tożsamość osoby wnioskującej na podstawie dowodu osobistego 

albo paszportu, a następnie zweryfikować dane z wniosku z danymi profilu użytkownika oraz 

bazą danych PESEL w zakresie obejmującym: imię lub imiona, nazwisko, numeru PESEL, a 



także identyfikator użytkownika ePUAP (login). Następnie po pozytywnej weryfikacji 

powyższych danych punkt potwierdzający nadaje profil zaufany ePUAP i odnotowuje ten fakt 

na wniosku, wraz z podaniem czasu dokonania tej czynności. 

Osobiste stawiennictwo w punkcie potwierdzającym, weryfikacja danych z bazą danych 

PESEL oraz konieczność podpisania profilu zaufanego ePUAP osoby wnioskującej przez 

punkt potwierdzający podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego 

certyfikatu, która to czynność kończy całą procedurę, mają na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa i pewności w procesie identyfikacji oraz poufności kluczowych 

elementarnych czynności. 

 

Poza tym, w § 5 rozporządzenia określono zawartość profilu zaufanego ePUAP, która 

obejmuje następujące dane: imię, nazwisko, numer PESEL, identyfikator użytkownika 

ePUAP (login), adres poczty elektronicznej, czas jego potwierdzenia; datę ważności, 

identyfikator polityki autoryzacji; parametr polityki autoryzacji. Przez identyfikator profilu 

zaufanego ePUAP należy rozumieć niepowtarzalny identyfikator zakładanego profilu 

zaufanego ePUAP, nadawany automatycznie przez ePUAP. Przez identyfikator polityki 

autoryzacyjnej należy rozumieć identyfikator wskazujący na rodzaj polityki autoryzacji 

używanej w danym profilu zaufanym ePUAP. Polityka ta określa zasady autoryzacji w 

procesie składania podpisu za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Przez parametr polityki 

autoryzacji należy rozumieć parametr, który jest charakterystyczny dla danej polityki 

autoryzacji, np. adres poczty elektronicznej albo nr telefonu komórkowego. 

  

Jako wyjątek od osobistego stawiennictwa w punkcie potwierdzającym rozporządzenie 

przewiduje możliwość skorzystania przez osobę wnioskującą z opcji „samozaufania”, która 

polega na podpisaniu wniosku i profilu zaufanego ePUAP ważnym bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (§ 6 

rozporządzenia). Powyższe wynika z faktu, iż osoba dysponująca podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu przechodziła już 

procedurę uwierzytelnienia przed podmiotem świadczącym usługi certyfikacji. Ponadto, w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa w procesie identyfikacji, certyfikat kwalifikowany musi 

zawierać dane w zakresie obejmującym co najmniej: imię, nazwisko i numer PESEL, które to 

dane podlegają weryfikacji z bazą danych PESEL w procesie składania wniosku.  

 



§ 7 rozporządzenia wyznacza 3-letni okres ważności dla profilu zaufanego ePUAP, przy czym 

okres ten może być przedłużany przed upływem jego ważności, według tych samych zasad co 

potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP. Umożliwi to zachowanie ciągłości ważności profilu 

zaufanego ePUAP.  

Wprowadzenie dla profilu zaufanego ePUAP ograniczonego okresu jego ważności pozwala 

na uniknięcie utrzymywania nieużywanych profili, co w konsekwencji zmniejsza ryzyko 

nadużyć, a także obciążenie systemu. Natomiast 3-letni okres ważności jest wynikiem 

kompromisu pomiędzy wygodą klienta w obowiązku osobistego stawiennictwa  

w punkcie potwierdzającym a zachowaniem aktualności danych. 

 

§ 8 rozporządzenia określa przypadki, w których nie nadaje się profilu zaufanego ePUAP. 

Sytuacja taka będzie miała miejsce, gdy osoba wnioskująca przedłoży w punkcie 

potwierdzającym nieważny dowód osobisty albo paszport, lub punkt potwierdzający nie 

będzie mógł na podstawie tych dokumentów stwierdzić tożsamości osoby wnioskującej, albo 

wystąpi niezgodności danych określonych w § 5 ust. 2 albo w § 6 ust.1 z danymi z profilu 

ePUAP lub danymi ze zbioru PESEL, albo osoba wnioskująca przedłoży niekompletny 

wniosek. Przy czym fakt nienadania profilu zaufanego ePUAP punkt potwierdzający 

odnotowuje na wniosku wraz z podaniem jego przyczyn.  

 

§ 9 rozporządzenia określa zasady oraz przypadki, w których profil zaufany ePUAP traci 

swoją ważność. Należą do nich: potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP na podstawie 

nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, usunięcie profilu użytkownika, zmiana 

określonych danych zawartych w profilu zaufanym ePUAP, a także wystąpienie osoby 

wnioskującej z takim wnioskiem.  

W przypadku wystąpienia osoby wnioskującej z wnioskiem o unieważnienie swojego profilu 

zaufanego ePUAP zgłasza się ona do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego, który 

może być inny od punktu, który dokonał potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP. Powyższe 

umożliwia unieważnienie profilu zaufanego ePUAP bez konieczności „powrotu” do punktu 

potwierdzającego w sytuacji na przykład: zmiany miejsca zamieszkania, wyjazdu za granicę; 

podjęcia decyzji o unieważnieniu profilu zaufanego ePUAP, w innym miejscu, niż nastąpiło 

jego potwierdzenie; braku dostępu w danej chwili do Internetu; a także w sytuacji powzięcia 

informacji o kompromitacji konta i ograniczonej możliwości zalogowania się do niego. 

Rozporządzenie przewiduje także możliwość samodzielnego unieważnienia profilu zaufanego 

na ePUAP bez konieczności osobistego stawiennictwa w punkcie potwierdzającym.  



 

§ 10 stanowi wypełnienie delegacji ustawowej w zakresie określenia warunków składania 

podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Złożenie podpisu potwierdzonego 

profilem zaufanym ePUAP jest możliwe w okresie ważności profilu zaufanego ePUAP i 

wymaga autoryzacji ePUAP. Mechanizm autoryzacji podpisu potwierdzonego profilem 

zaufanym ePUAP pozwala na realizację dodatkowego zabezpieczenia zmniejszającego 

ryzyko nadużycia w przypadku przejęcia hasła do profilu zaufanego ePUAP, zapewnia zatem 

bezpieczeństwo oraz poufność kluczowych elementarnych czynności. Integralność 

podpisywanego dokumentu lub danych, o których mowa w niniejszym paragrafie, oznacza, iż 

dokument lub dane nie zostały zmienione od czasu jego podpisania. Integralność dokumentu 

lub danych podpisanych przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP 

oraz autentyczność tego podpisu, weryfikuje się przy użyciu certyfikatu udostępnionego na 

ePUAP przez ministra. Dostępność certyfikatu na ePUAP umożliwi każdemu, a nie tylko 

ePUAP, zweryfikowanie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Pozostaje to o 

tyle istotne, że dokumenty opatrzone takim podpisem będą występowały również poza 

środowiskiem ePUAP. 

 

W § 11 rozporządzenia określono warunki przechowywania oraz archiwizowania 

dokumentów i danych związanych z potwierdzeniem  profilu zaufanego ePUAP. Punkty 

potwierdzające przechowują oraz archiwizują dokumenty i dane, w postaci papierowej na 

zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. Wprowadzono 20-letni okres przechowywania oraz 

archiwizowania dokumentów i danych od chwili ich powstania analogicznie do § 40 

rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych  

i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, 

polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz 

warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji 

podpisu elektronicznego (Dz. U. Nr 128, poz. 1094). Rozporządzenie nakłada także 

obowiązek na punkty kontaktowe informowania ministra o adresie i pełnej nazwie miejsca 

przetwarzania dokumentów i danych.  

 

Zgodnie z § 12 rozporządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem 17 czerwca 2010 r.,  

z wyjątkiem obowiązku potwierdzania profilu zaufanego ePUAP przez konsula, który to 

obowiązek wchodzi w życie najpóźniej od dnia 1 stycznia 2011 r. Opóźnienie  



w potwierdzeniu profilu zaufanego ePUAP przez konsuli w stosunku do pozostałych punktów 

potwierdzających związane jest z problemami z uzyskaniem dostępu do Internetu przez 

niektóre urzędy konsularne na świecie oraz niejednokrotnie skomplikowanymi  

i czasochłonnymi procedurami obowiązującymi w różnych państwach. Aktualnie  

w Ministerstwie Spraw Zagranicznych trwają prace nad podpisaniem umowy na globalny 

dostęp do Internetu na całym świecie, jednak uruchomienie pełnego dostępu wszystkich 

urzędów do Internetu przewidywane jest na koniec 2010 r. 

 

Dodatkowo w § 5 ust. 6 rozporządzenia wskazano, iż wzór elektroniczny profilu zaufanego 

ePUAP oraz podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP jest publikowany  

w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. Celem tego przepisu jest 

umożliwienie weryfikacji podpisów potwierdzonych profilem zaufanym oraz profili 

zaufanych przez oprogramowanie niezależne od ePUAP. Profil zaufany ePUAP będzie 

narzędziem dostępnym również na platformach regionalnych, zatem jego struktura winna być 

powszechnie znana. 

 

Ponadto rozporządzenie określa wzory wniosków o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP, 

przedłużenia jego ważności oraz unieważnienia.  

 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji, 

zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 

grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm  

i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 Nr 65, poz. 597). 

 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które wpływa projekt aktu prawnego 

 

Regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia bezpośrednio dotyczyć będą: 

- osób fizycznych, zarejestrowanych na platformie ePUAP, zamierzających korzystać z 

usług świadczonych przez podmioty publiczne wyłącznie na platformie ePUAP, 



- organów potwierdzających lub innych podmiotów publicznych, o których mowa w art. 

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

zadania publiczne zamierzających potwierdzać profil zaufany ePUAP. 

 

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. 

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, w tym na budżet państwa i 

budżety jednostek samorządu terytorialnego  

 

Wdrożenie projektu będzie wywoływać skutki finansowe dla budżetu państwa 

i budżetów zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego, związane głównie z 

dostosowaniem podmiotów publicznych do warunków organizacyjnych i technicznych 

tworzenia i wykorzystania profilu zaufanego ePUAP. 

 



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. 

  

 Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na segmenty rynku i zakłócać 

mechanizmów konkurencji. Przedmiotu regulacji nie stanowią bowiem kwestie 

konkurencji, monopolizacji, prywatyzacji, itp. Regulacje nie zmieniają także istoty 

funkcjonowania gospodarki oraz zadań i roli przedsiębiorców.  

 

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny. 

 

Proponowana regulacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na sytuację i 

rozwój regionalny. 

 

 

 

 


