
Podstawy prawne



Ewolucja regulacji
 Realizację projektu ePUAP rozpoczęto w 2006 r.

 Podstawę normatywną dla systemu
teleinformatycznego ePUAP wprowadzono
nowelizacją ustawy o informatyzacji ustawą z dnia 12
lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia
16 marca 2010 r. nr 40 poz. 230).

 3 rozporządzenia stanowiące realizację nowych
delegacji ustawowych wydano w kwietniu 2011 r.
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Zakres przedmiotowy UoInf
dotyczący ePUAP
 Art. 1. Ustawa określa zasady:

(...)

 8) funkcjonowania elektronicznej platformy usług
administracji publicznej, zwanej dalej "ePUAP",

 9) funkcjonowania centralnego repozytorium wzorów
pism w postaci dokumentów elektronicznych,
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Zakres podmiotowy UoInf
Art. 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2-4, przepisy ustawy stosuje się do realizujących zadania publiczne określone przez ustawy:
1) organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych

prokuratury, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów,
2) jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
3) funduszy celowych,
4) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu

przepisów o działalności leczniczej,
5) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
6) Narodowego Funduszu Zdrowia,
7) państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań

publicznych
- zwanych dalej "podmiotami publicznymi".
2. Przepis art. 13 ust. 2 pkt 1 stosuje się również do podmiotu, któremu podmiot publiczny powierzył lub zlecił realizację

zadania publicznego, jeżeli w związku z realizacją tego zadania istnieje obowiązek przekazywania informacji do lub od
podmiotów niebędących organami administracji rządowej.

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorstw państwowych, spółek handlowych, służb specjalnych w rozumieniu
art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r.
Nr 29, poz. 154), Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Narodowego Banku Polskiego, poza przypadkami gdy w związku z realizacją zadań przez te podmioty istnieje
obowiązek przekazywania informacji do i od podmiotów niebędących organami administracji rządowej; w takich
przypadkach stosuje się art. 13 ust. 2 pkt 1 niniejszej ustawy.

4. Przepisów rozdziału 4 nie stosuje się do jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni publicznych, Polskiej Akademii Nauk
i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych. Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu
Najwyższego, sądów administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego
Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Generalnego Inspektora
Informacji Finansowej.
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System teleinformatyczny
 Zespół współpracujących ze sobą urządzeń
informatycznych i oprogramowania

 zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a
także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci
telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla
danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia
końcowego (Art. 3 pkt 3 UoInf).
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System informacyjny a system 
teleinformatyczny

System informacyjny

System teleinformatyczny
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Prawo telekomunikacyjne
 sieć telekomunikacyjna - systemy transmisyjne oraz urządzenia

komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają
nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal
radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię
elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju (Art. 2 pkt 35 PrTelekom).

 publiczna sieć telekomunikacyjna - sieć telekomunikacyjną
wykorzystywaną głównie do świadczenia publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych (Art. 2 pkt 29 PrTelekom).

 urządzenie telekomunikacyjne - urządzenie elektryczne lub elektroniczne
przeznaczone do zapewniania telekomunikacji (Art. 2 pkt 46 PrTelekom).

 zakończenie sieci - fizyczny punkt, w którym abonent otrzymuje dostęp do
publicznej sieci telekomunikacyjnej; w przypadku sieci stosujących komutację
lub przekierowywanie, zakończenie sieci identyfikuje się za pomocą
konkretnego adresu sieciowego, który może być przypisany do numeru lub
nazwy abonenta (Art. 2 pkt 52 PrTelekom).

 telekomunikacyjne urządzenie końcowe - urządzenie telekomunikacyjne
przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci
(Art. 2 pkt 43 PrTelekom).
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elektroniczna Platforma Usług 
Administracji Publicznej
 System teleinformatyczny, w którym instytucje

publiczne udostępniają usługi przez pojedynczy punkt
dostępowy w sieci Internet (Art. 3 pkt 13 UoInf).
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Art. 19a UoInf
1. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia

funkcjonowanie ePUAP.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest
administratorem danych użytkowników ePUAP w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w
drodze rozporządzenia, zakres i warunki korzystania z
ePUAP, z uwzględnieniem roli ePUAP w procesie realizacji
zadań publicznych drogą elektroniczną oraz zasad
przetwarzania i ochrony danych osobowych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 
dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej (Dz. U. z dnia 9 maja 2011 r. nr 93 poz. 546) 9



Art. 20a UoInf

1. Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych
udostępnianych przez podmioty określone w art. 2
następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu
przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr
130, poz. 1450, z późn. zm.), lub profilu zaufanego ePUAP.

2. Podmiot publiczny, który używa do realizacji zadań
publicznych systemów teleinformatycznych, może
umożliwiać użytkownikom identyfikację w tym systemie
przez zastosowanie innych technologii, chyba że przepisy
odrębne przewidują obowiązek dokonania czynności w
siedzibie podmiotu publicznego.
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Art. 20a UoInf
3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w 

drodze rozporządzenia:

• ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI z dnia 21 
kwietnia 2011 r. w sprawie 
szczegółowych warunków 
organizacyjnych i 
technicznych, które 
powinien spełniać system 
teleinformatyczny służący 
do identyfikacji 
użytkowników (Dz. U. z 
dnia 9 maja 2011 r. nr 93 
poz. 545)

1) szczegółowe warunki 
organizacyjne i 
techniczne, które 
powinien spełniać 
system 
teleinformatyczny 
służący do wydania 
certyfikatu oraz 
stosowania technologii, 
o których mowa w ust. 
1 i 2,
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Art. 20a UoInf
3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w 

drodze rozporządzenia:

• ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH I 
ADMINISTRACJI z dnia 27 
kwietnia 2011 r. w sprawie 
zasad potwierdzania, 
przedłużania ważności, 
wykorzystania i 
unieważniania profilu 
zaufanego elektronicznej 
platformy usług 
administracji publicznej 
(Dz. U. z dnia 9 maja 2011 r. 
nr 93 poz. 547)

2) zasady potwierdzania, przedłużania ważności, 
wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego 
ePUAP, w tym:

a) podmioty upoważnione do potwierdzania, 
przedłużania i unieważniania profilu zaufanego 
ePUAP,

b) okres ważności profilu zaufanego ePUAP,

c) zawartość profilu zaufanego ePUAP,

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

e) przypadki, w których profil zaufany ePUAP traci 
ważność,

f) warunki składania podpisu potwierdzonego 
profilem zaufanym ePUAP,

g) warunki przechowywania oraz archiwizowania 
dokumentów i danych bezpośrednio związanych z 
potwierdzeniem profilu zaufanego ePUAP,

h) wzory wniosku o potwierdzenie, przedłużenie i 
unieważnienie profilu zaufanego ePUAP

- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa i pewności w procesie identyfikacji 
oraz poufności kluczowych elementarnych 
czynności.
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