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zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (druk 
nr 713). 
 

Sejm na 24. posiedzeniu  w dniu 5 września 2016 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 
Sejmu  - skierował  ponownie  projekt  ustawy  zawarty w druku  nr 754 do  Komisji   Cyfryzacji,  
Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych  
w drugim czytaniu. 

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii po rozpatrzeniu 
poprawek na  posiedzeniu  w dniu 5 września 2016 r. 

wnosi : 

W y s o k i  S e j m   raczy następujące  poprawki:   

 
1) skreślić art. 2; 

 – w art. 5 w ust. 4 pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) raport z oceny zgodności, o którym mowa w art. 21 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 (Dz. Urz. UE L 253 z 
28.08.2014, str. 73), zwanego dalej „rozporządzeniem 910/2014”, wydany przez 
jednostkę oceniającą zgodność;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 
 



 
2) w art. 5: 

a) w ust. 3 skreślić wyraz „elektroniczny”, 
b) w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia skreślić wyrazy „ ,dokumenty lub ich kopie”, 
c) po ust. 4 dodać ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Do wniosku o wpis, o którym mowa w ust. 1, można dołączyć kopie 
dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
3) w art. 7: 

a) w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie: 
„1) niekwalifikowanego dostawcy usług zaufania lub”, 

b) w ust. 2 skreślić wyrazy „i 10”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

4) w art. 9: 

a) ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Minister właściwy do spraw informatyzacji wykreśla kwalifikowanego dostawcę 

usług zaufania lub świadczoną przez niego kwalifikowaną usługę zaufania z 
rejestru w drodze decyzji.”, 

b) w ust. 4 w pkt 4 wyrazy „dostawcę kwalifikowanych usług zaufania” zastąpić 
wyrazami „kwalifikowanego dostawcę usług zaufania”, 

c) w ust. 6 wyrazy „dostawcę świadczącego niekwalifikowane usługi zaufania” zastąpić 
wyrazami „niekwalifikowanego dostawcę usług zaufania”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
5) w art. 14: 

a) ust. 1 nadać brzmienie: 
„1.  Kwalifikowany dostawca usług zaufania jest obowiązany zawrzeć umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone odbiorcom 
usług zaufania powstałe w okresie świadczenia usług zaufania, w terminie 30 dni 
od dnia dokonania wpisu kwalifikowanej usługi zaufania do rejestru, nie później 
niż jeden dzień przed dniem rozpoczęcia świadczenia tej usługi.”, 

b) skreślić ust. 2; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

6) art. 15 nadać brzmienie: 

„Art. 15. Kwalifikowany dostawca usług zaufania, wydając kwalifikowany certyfikat 
podpisu elektronicznego, jest obowiązany: 

1) uzyskać od osoby ubiegającej się o certyfikat potwierdzenie 
przyporządkowania do niej danych służących do weryfikacji podpisu 
elektronicznego, które są zawarte w wydanym certyfikacie; 
 



2) poinformować osobę ubiegającą się o certyfikat o procedurze zgłaszania 
żądań unieważnienia kwalifikowanego certyfikatu.”; 

– w art. 18 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „art. 15” zastąpić wyrazami „art. 15 pkt 1”; 

– w art. 20 dodać ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Kwalifikowany dostawca usług zaufania zapewnia możliwość całodobowego 
zgłaszania żądań unieważnienia kwalifikowanych certyfikatów.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
7) w art. 28 dodać ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Decyzja, o której mowa w ust. 2 pkt 5, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 
Przepisu art. 61 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi nie stosuje się.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 8) w art. 41 skreślić ust. 3; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
9) w art. 43 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Tej samej karze podlega, kto składa podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczną 
weryfikowane certyfikatem, o którym mowa w ust. 1, w celu popełnienia czynu 
zabronionego.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
10) skreślić art. 44; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
11) w art. 48 w pkt 3  wyrazy „tymi przepisami” zastąpić wyrazami „przepisami o usługach 

zaufania”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
12) po art. 60 dodać art. 60a w brzmieniu: 

 „Art. 60a. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 164, z póżn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 95h w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 993 i 1585, z 2015 r. 
poz. 218, 978, 1137, 1224 i 1311 oraz z 2016 r. poz. 1358. 



 „Notariusz opatruje wpis kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.”; 

2) w art. 95i w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 
 „Dane weryfikowane za pomocą kwalifikowanego certyfikatu 

podpisu elektronicznego zapewniają notariuszowi oraz prezesowi 
sądu lub osobie przez niego wyznaczonej dostęp do Rejestru 
Spadkowego.”; 

3) w art. 95y w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 
„Notariusz opatruje wpis kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.”; 
4) w art. 97 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub 
kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
13) po art. 84 dodać art. 84a w brzmieniu: 

„Art. 84a. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 585 i 1159) w art. 3a w ust. 2 pkt 
1 otrzymuje brzmienie: 

„1) akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 lipca 2005  r. o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.2);”.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
14) po art. 88 dodać art. 88a w brzmieniu: 

„Art. 88a. W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858, 
z późn. zm.3))  art. 10b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 10b. 1. Dokumenty elektroniczne przesyłane organom celnym podpisuje 
się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub zaawansowanym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu 
Służby Celnej albo zapewnia się w inny sposób możliwość 
potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych 
w postaci elektronicznej, jeżeli w przepisach wydanych na 
podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.4)) minister 
właściwy do spraw finansów publicznych umożliwił podpisywanie 
określonych dokumentów w taki sposób. 

2. Decyzje i inne dokumenty wydawane przez organ celny w postaci 
elektronicznej podpisuje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 

                                                           
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 586, z 2015 r. poz. 
73, 978, 1045, 1223, 1260, 1348, 1505, 1513, 1634, 1844 i 1890 oraz z 2016 r. poz. 65, 615, 904 i 996.  
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. 1649, 1844 i 1893 oraz z 
2016 r. poz. 65 i 1228. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 1269, 
1311, 1649, 1923, 1932 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 195, 615 i 846.   



lub zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą certyfikatu Służby Celnej.”.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
15) w art. 95: 

a) pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) w art. 19a: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a - 2c w brzmieniu: 
„2a. Minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek banku 

krajowego lub innego przedsiębiorcy, udziela zgody na nieodpłatne 
wykorzystywanie do identyfikacji i uwierzytelniania w ePUAP 
środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania 
w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego 
przedsiębiorcy, po spełnieniu przez bank krajowy lub innego 
przedsiębiorcę warunków, o których mowa w przepisach wydanych na 
podstawie ust. 3. 

2b. Minister właściwy do spraw informatyzacji może sprawdzać, czy bank 
krajowy lub inny przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, spełnia 
warunki, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 3. 

2c. Minister właściwy do spraw informatyzacji cofa zgodę, o której mowa 
w ust. 2a, w przypadku gdy bank krajowy lub inny przedsiębiorca nie 
spełnia warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie 
ust. 3.”, 

b) ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze 

rozporządzenia: 
1) zakres i warunki korzystania z ePUAP,  
2) sposób identyfikacji i uwierzytelniania w ePUAP, w tym przy 

wykorzystaniu środków identyfikacji elektronicznej stosowanych 
do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku 
krajowego lub innego przedsiębiorcy, 

3) warunki organizacyjne i techniczne nieodpłatnego 
wykorzystywania do identyfikacji i uwierzytelniania w ePUAP 
środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do 
uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego 
lub innego przedsiębiorcy, 

4) sposób potwierdzania spełniania warunków, o których mowa w pkt 
1 

– z uwzględnieniem roli ePUAP w procesie realizacji zadań 
publicznych drogą elektroniczną oraz zasad przetwarzania danych 
osobowych.”;”, 

b) w pkt 4 lit. b nadać brzmienie: 

„b) w ust. 3: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, które powinien 

spełniać system teleinformatyczny służący do wydania certyfikatu oraz 
stosowania technologii, o których mowa w ust. 2, w tym: 
a) zakres i okres przechowywania danych w systemie, 



b) obowiązki informacyjne, do których zobowiązany jest administrator 
systemu,”, 

– w pkt 2: 
 – – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

 „zasady i warunki potwierdzania, przedłużania ważności, 
wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP,  w tym:”, 

 – – lit. f otrzymuje brzmienie: 
„f) warunki składania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym 

ePUAP oraz autoryzacji przy nieodpłatnym wykorzystaniu środka 
identyfikacji elektronicznej stosowanego do uwierzytelniania w 
systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego 
przedsiębiorcy,”, 

– –  w lit. i dodaje się przecinek i dodaje się lit. j i k w brzmieniu: 
„j) warunki organizacyjne i techniczne dla potwierdzania profilu 

zaufanego ePUAP oraz autoryzacji przy nieodpłatnym 
wykorzystaniu środka identyfikacji elektronicznej stosowanego do 
uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego 
lub innego przedsiębiorcy, 

 k) sposób potwierdzania spełniania warunków, o których mowa w lit. 
j”;”; 

c) w pkt 5 w lit. b: 
– w zakresie ust. 8 nadać brzmienie: 

„8. Minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek banku 
krajowego lub innego przedsiębiorcy, udziela zgody na nieodpłatne 
wykorzystywanie środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do 
uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub 
innego przedsiębiorcy do potwierdzania profilu zaufanego ePUAP w 
sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, oraz do autoryzacji związanych 
z jego wykorzystaniem, po spełnieniu przez bank krajowy lub innego 
przedsiębiorcę warunków, o których mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 20a ust. 3 pkt 2.”, 

– w zakresie ust. 9 skreślić wyrazy „w przypadku”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

16) po art. 103 dodać art. 103a w brzmieniu: 

„Art. 103a. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo - kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn.zm.) w 
art. 28 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w 
brzmieniu: 

„2. Środki pieniężne znajdujące się na rachunku, o którym mowa w ust. 1, 
pochodzące ze świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 
833 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego, oraz świadczeń, dodatków i innych kwot, o których mowa 
w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 1 a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 
i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575), oraz 
środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 
ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na 
umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci 



i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej 
są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego 
tytułu wykonawczego.”.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
17) art. 136 nadać brzmienie: 

„Art. 136. Do umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 
10 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, 
zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się 
przepisy dotychczasowe.”. 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 

 

Warszawa, dnia 5 września 2016 r. 

 
 
 

             Sprawozdawca 

 
 

Przewodniczący  Komisji 
Cyfryzacji, Innowacyjności  

i Nowoczesnych Technologii 
 
 

        /-/ Witold Czarnecki  /-/ Paweł Pudłowski  
 

 

  
 
 


	Druk nr 754-A                 
	KOMISJI CYFRYZACJI, INNOWACYJNOŚCI I  NOWOCZESNYCH  TECHNOLOGII
	1) skreślić art. 2;
	– w art. 5 w ust. 4 pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) raport z oceny zgodności, o którym mowa w art. 21 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 ...

	– KP PiS
	– przyjąć
	2) w art. 5:
	a) w ust. 3 skreślić wyraz „elektroniczny”,
	b) w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia skreślić wyrazy „ ,dokumenty lub ich kopie”,
	c) po ust. 4 dodać ust. 4a w brzmieniu:
	„4a. Do wniosku o wpis, o którym mowa w ust. 1, można dołączyć kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3.”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	3) w art. 7:
	a) w ust. 1 pkt 1 nadać brzmienie:
	„1) niekwalifikowanego dostawcy usług zaufania lub”,

	b) w ust. 2 skreślić wyrazy „i 10”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	4) w art. 9:
	a) ust. 1 nadać brzmienie:
	„1. Minister właściwy do spraw informatyzacji wykreśla kwalifikowanego dostawcę usług zaufania lub świadczoną przez niego kwalifikowaną usługę zaufania z rejestru w drodze decyzji.”,

	b) w ust. 4 w pkt 4 wyrazy „dostawcę kwalifikowanych usług zaufania” zastąpić wyrazami „kwalifikowanego dostawcę usług zaufania”,
	c) w ust. 6 wyrazy „dostawcę świadczącego niekwalifikowane usługi zaufania” zastąpić wyrazami „niekwalifikowanego dostawcę usług zaufania”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	5) w art. 14:
	a) ust. 1 nadać brzmienie:
	„1.  Kwalifikowany dostawca usług zaufania jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone odbiorcom usług zaufania powstałe w okresie świadczenia usług zaufania, w terminie 30 dni od dnia dokonania wpisu kw...

	b) skreślić ust. 2;

	– KP PiS
	– przyjąć
	6) art. 15 nadać brzmienie:
	„Art. 15. Kwalifikowany dostawca usług zaufania, wydając kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego, jest obowiązany:
	1) uzyskać od osoby ubiegającej się o certyfikat potwierdzenie przyporządkowania do niej danych służących do weryfikacji podpisu elektronicznego, które są zawarte w wydanym certyfikacie;
	2) poinformować osobę ubiegającą się o certyfikat o procedurze zgłaszania żądań unieważnienia kwalifikowanego certyfikatu.”;


	– w art. 18 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „art. 15” zastąpić wyrazami „art. 15 pkt 1”;
	– w art. 20 dodać ust. 4 w brzmieniu:
	„4. Kwalifikowany dostawca usług zaufania zapewnia możliwość całodobowego zgłaszania żądań unieważnienia kwalifikowanych certyfikatów.”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	7) w art. 28 dodać ust. 3 w brzmieniu:
	„3. Decyzja, o której mowa w ust. 2 pkt 5, podlega natychmiastowemu wykonaniu. Przepisu art. 61 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie stosuje się.”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	8) w art. 41 skreślić ust. 3;
	– KP PiS
	– przyjąć
	9) w art. 43 ust. 2 nadać brzmienie:
	„2. Tej samej karze podlega, kto składa podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczną weryfikowane certyfikatem, o którym mowa w ust. 1, w celu popełnienia czynu zabronionego.”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	10) skreślić art. 44;
	– KP PiS
	– przyjąć
	11) w art. 48 w pkt 3  wyrazy „tymi przepisami” zastąpić wyrazami „przepisami o usługach zaufania”;
	– KP PiS
	– przyjąć
	12) po art. 60 dodać art. 60a w brzmieniu:
	„Art. 60a. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z póżn. zm.0F )) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 95h w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
	„Notariusz opatruje wpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”;

	2) w art. 95i w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
	„Dane weryfikowane za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego zapewniają notariuszowi oraz prezesowi sądu lub osobie przez niego wyznaczonej dostęp do Rejestru Spadkowego.”;

	3) w art. 95y w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

	„Notariusz opatruje wpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”;
	4) w art. 97 § 2 otrzymuje brzmienie:
	„§ 2. Elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”.”;



	– KP PiS
	– przyjąć
	13) po art. 84 dodać art. 84a w brzmieniu:
	„Art. 84a. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 585 i 1159) w art. 3a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
	„1) akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005  r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.1F );”.”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	14) po art. 88 dodać art. 88a w brzmieniu:
	„Art. 88a. W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858, z późn. zm.2F ))  art. 10b otrzymuje brzmienie:
	„Art. 10b. 1. Dokumenty elektroniczne przesyłane organom celnym podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu Służby C...
	2. Decyzje i inne dokumenty wydawane przez organ celny w postaci elektronicznej podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą cert...



	– KP PiS
	– przyjąć
	15) w art. 95:
	a) pkt 2 nadać brzmienie:
	„2) w art. 19a:
	a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a - 2c w brzmieniu:
	„2a. Minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek banku krajowego lub innego przedsiębiorcy, udziela zgody na nieodpłatne wykorzystywanie do identyfikacji i uwierzytelniania w ePUAP środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzyt...
	2b. Minister właściwy do spraw informatyzacji może sprawdzać, czy bank krajowy lub inny przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, spełnia warunki, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.
	2c. Minister właściwy do spraw informatyzacji cofa zgodę, o której mowa w ust. 2a, w przypadku gdy bank krajowy lub inny przedsiębiorca nie spełnia warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.”,

	b) ust. 3 nadać brzmienie:
	„3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:
	1) zakres i warunki korzystania z ePUAP,
	2) sposób identyfikacji i uwierzytelniania w ePUAP, w tym przy wykorzystaniu środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego przedsiębiorcy,
	3) warunki organizacyjne i techniczne nieodpłatnego wykorzystywania do identyfikacji i uwierzytelniania w ePUAP środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego przedsiębiorcy,
	4) sposób potwierdzania spełniania warunków, o których mowa w pkt 1

	– z uwzględnieniem roli ePUAP w procesie realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną oraz zasad przetwarzania danych osobowych.”;”,



	b) w pkt 4 lit. b nadać brzmienie:
	„b) w ust. 3:
	– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
	„1) szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do wydania certyfikatu oraz stosowania technologii, o których mowa w ust. 2, w tym:
	a) zakres i okres przechowywania danych w systemie,
	b) obowiązki informacyjne, do których zobowiązany jest administrator systemu,”,


	– w pkt 2:
	– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
	„zasady i warunki potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP,  w tym:”,

	– – lit. f otrzymuje brzmienie:
	„f) warunki składania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP oraz autoryzacji przy nieodpłatnym wykorzystaniu środka identyfikacji elektronicznej stosowanego do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego przedsię...

	– –  w lit. i dodaje się przecinek i dodaje się lit. j i k w brzmieniu:
	„j) warunki organizacyjne i techniczne dla potwierdzania profilu zaufanego ePUAP oraz autoryzacji przy nieodpłatnym wykorzystaniu środka identyfikacji elektronicznej stosowanego do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub inn...
	k) sposób potwierdzania spełniania warunków, o których mowa w lit. j”;”;


	c) w pkt 5 w lit. b:
	– w zakresie ust. 8 nadać brzmienie:
	„8. Minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek banku krajowego lub innego przedsiębiorcy, udziela zgody na nieodpłatne wykorzystywanie środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku ...

	– w zakresie ust. 9 skreślić wyrazy „w przypadku”;



	– KP PiS
	– przyjąć
	16) po art. 103 dodać art. 103a w brzmieniu:
	„Art. 103a. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn.zm.) w art. 28 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
	„2. Środki pieniężne znajdujące się na rachunku, o którym mowa w ust. 1, pochodzące ze świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 833 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, oraz świadczeń, dodatków i innych ...


	– KP PiS
	– przyjąć
	17) art. 136 nadać brzmienie:
	„Art. 136. Do umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.”.

	– KP PiS
	– przyjąć


