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         Warszawa, 8 września 2016 r. 

Opinia 

do ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 

(druk nr 268) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych 

na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, zwanego dalej 

„rozporządzeniem 910/2014”. Rozporządzenie 910/2014 jest stosowane bezpośrednio 

w krajowym porządku prawnym od dnia 1 lipca 2016 r. 

Przedmiotowe rozporządzenie:  

1) określa warunki uznawania przez państwa członkowskie środków identyfikacji 

elektronicznej osób fizycznych i prawnych, objętych notyfikowanym systemem 

identyfikacji elektronicznej innego państwa członkowskiego; 

2) określa przepisy dotyczące usług zaufania, w szczególności transakcji elektronicznych; 

3) ustanawia ramy prawne dla podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych, 

elektronicznych znaczników czasu, dokumentów elektronicznych, usług rejestrowanego 

doręczenia elektronicznego i usług certyfikacyjnych uwierzytelniania witryn 

internetowych. 

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że celem ustawy jest stworzenie 

warunków do realizacji rozporządzenia 910/2014 przez: 

1) dostosowanie krajowego porządku prawnego do uwarunkowań rozporządzenia 

910/2014 przez wyeliminowanie wszelkich przepisów niezgodnych z tym 
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rozporządzeniem np. wyeliminowanie pojęć nieznanych rozporządzeniu 910/2014, 

dostosowanie terminologii w krajowych aktach do terminów występujących 

w rozporządzeniu 910/2014; 

2) uregulowanie tych obszarów, które są niezbędne do umożliwienia stosowania 

rozporządzenia 910/2014 na gruncie prawa polskiego. 

W związku z powyższym przedmiotowa ustawa określa: 

1) krajową infrastrukturę zaufania; 

2) działalność dostawców usług zaufania, w tym zawieszanie certyfikatów podpisów 

elektronicznych i pieczęci elektronicznych; 

3) tryb notyfikacji krajowego systemu identyfikacji elektronicznej; 

4) nadzór nad dostawcami usług zaufania. 

W świetle przyjętych regulacji krajowa infrastruktura zaufania, której funkcjonowanie 

zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji, obejmuje rejestr dostawców usług 

zaufania, zaufaną listę oraz narodowe centrum certyfikacji. 

Do rejestru dostawców usług zaufania wpisuje się dostawców usług zaufania, którzy 

mają siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz usługi zaufania 

świadczone przez tych dostawców. 

Nadzór nad dostawcami usług zaufania, zamiast ministra właściwego do spraw 

gospodarki, będzie sprawował minister właściwy do spraw informatyzacji. W zakresie 

nadzoru minister właściwy do spraw informatyzacji: 

1) wykonuje zadania określone w przepisach rozporządzenia 910/2014; 

2) wydaje certyfikaty dostawców usług zaufania; 

3) tworzy certyfikaty narodowego centrum certyfikacji; 

4) może unieważniać certyfikaty, o których mowa w pkt 2 i 3; 

5) w uzasadnionych przypadkach, w drodze decyzji, może żądać niezwłocznego 

unieważnienia kwalifikowanego certyfikatu przez kwalifikowanego dostawcę usług 

zaufania; 

6) bada zgodność polityki świadczenia usługi z przepisami o usługach zaufania; 

7) prowadzi rejestr dostawców usług zaufania; 

8) nakłada kary pieniężne; 

9) wykonuje inne zadania określone w przepisach prawa. 



– 3 – 

 

W celu zapewnienia efektywności sprawowanego nadzoru ustawa zawiera przepisy 

karne oraz przewiduje kary pieniężne. 

Ponadto z uwagi na odmienność uregulowań i definicji zawartych w rozporządzeniu 

910/2014 konieczne jest uchylenie ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.). W konsekwencji przedmiotowa 

ustawa nowelizuje szereg aktów prawnych w celu ich dostosowania do nowego systemu 

pojęciowego, jakim posługuje się rozporządzenie 910/2014, w taki sposób, aby zapewnić nie 

tylko spójność z tym rozporządzeniem, ale i ciągłość działania istniejących usług 

elektronicznych wykorzystujących środki identyfikacji elektronicznej oraz usługi zaufania. 

Dotyczy to w szczególności zastąpienia bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez kwalifikowany podpis 

elektroniczny oraz znakowania czasem przez kwalifikowany znacznik czasu. 

W przepisach przejściowych między innymi przyjęto, że zaświadczenia certyfikacyjne, 

poświadczenia elektroniczne i certyfikaty wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym zachowają ważność przez okres w nich 

wskazany, o ile nie zostaną unieważnione. 

Rejestr kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, o którym 

mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, stanie się 

rejestrem dostawców usług zaufania w rozumieniu niniejszej ustawy. 

Ponadto przyjęto, iż postępowania wszczęte i prowadzone przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy przed ministrem właściwym do spraw gospodarki w sprawach, w których 

właściwy na mocy przepisów niniejszej ustawy stanie się minister właściwy do spraw 

informatyzacji, będą prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych przez ministra 

właściwego do spraw informatyzacji. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem między 

innymi przepisu nakładającego na ministra właściwego do spraw informatyzacji obowiązku 

zapewnienia funkcjonowania krajowego węzła identyfikacji, zasad zgłaszania krajowego 

systemu identyfikacji elektronicznej do notyfikacji oraz przepisu, w myśl którego 

uwierzytelnienie użytkowników systemu teleinformatycznego korzystających z usług online 

wymaga użycia notyfikowanego środka identyfikacji elektronicznej, adekwatnie do poziomu 

bezpieczeństwa wymaganego dla usług świadczonych w ramach tych systemów. Przepisy te 

mają wejść w życie z dniem 29 września 2018 r. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 24. posiedzeniu w dniu 5 września 2016 r. w efekcie 

rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 

(druk nr 713). 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się 19 lipca 2016 r. na posiedzeniu Sejmu. Następnie 

projekt został skierowany do dalszych prac do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności 

i Nowoczesnych Technologii. Efekt tej pracy został zawarty w sprawozdaniu wymienionej 

Komisji (druk nr 754). W odniesieniu do przedłożenia rządowego zmodyfikowano przepisy 

dotyczące zakresu nadzoru nad dostawcami usług zaufania. Ponadto zostały wprowadzone 

zmiany o charakterze doprecyzowującym i porządkowym. 

W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu 5 września 2016 r. zgłoszono 

17 poprawek. W związku z tym projekt został ponownie skierowany do Komisji Cyfryzacji, 

Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w celu przedstawienia dodatkowego 

sprawozdania (druk nr 754-A). 

Podczas trzeciego czytania, które odbyło się na tym samym posiedzeniu Sejmu, 

poparcie uzyskały wszystkie poprawki. Poprawki te miały na celu między innymi  

zmodyfikowanie, doprecyzowanie przepisów ustawy oraz rozszerzenie jej zakresu o zmianę 

terminologii w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 164, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. 

z 2015 r.  poz. 858, z późn. zm.). 

Projekt ustawy został przyjęty jednogłośnie. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


