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USTAWA
z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.
o podpisie elektronicznym.
Rozdzia∏ I
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa okreÊla warunki stosowania podpisu elektronicznego, skutki prawne jego stosowania, zasady Êwiadczenia us∏ug certyfikacyjnych oraz zasady
nadzoru nad podmiotami Êwiadczàcymi te us∏ugi.
Art. 2. Przepisy ustawy stosuje si´ do podmiotów
Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne, majàcych siedzib´
lub Êwiadczàcych us∏ugi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 3. U˝yte w ustawie wyra˝enia oznaczajà:
1) podpis elektroniczny — dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zosta∏y do∏àczone lub z którymi sà logicznie powiàzane,
s∏u˝à do identyfikacji osoby sk∏adajàcej podpis
elektroniczny,
2) bezpieczny podpis elektroniczny — podpis elektroniczny, który:
a) jest przyporzàdkowany wy∏àcznie do osoby sk∏adajàcej ten podpis,

b) jest sporzàdzany za pomocà podlegajàcych wy∏àcznej kontroli osoby sk∏adajàcej podpis elektroniczny bezpiecznych urzàdzeƒ s∏u˝àcych do
sk∏adania podpisu elektronicznego i danych
s∏u˝àcych do sk∏adania podpisu elektronicznego,
c) jest powiàzany z danymi, do których zosta∏ do∏àczony, w taki sposób, ˝e jakakolwiek póêniejsza
zmiana tych danych jest rozpoznawalna,
3) osoba sk∏adajàca podpis elektroniczny — osob´ fizycznà posiadajàcà urzàdzenie s∏u˝àce do sk∏adania podpisu elektronicznego, która dzia∏a w imieniu w∏asnym albo w imieniu innej osoby fizycznej,
prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej,
4) dane s∏u˝àce do sk∏adania podpisu elektronicznego
— niepowtarzalne i przyporzàdkowane osobie fizycznej dane, które sà wykorzystywane przez t´
osob´ do sk∏adania podpisu elektronicznego,
5) dane s∏u˝àce do weryfikacji podpisu elektronicznego — niepowtarzalne i przyporzàdkowane osobie
fizycznej dane, które sà wykorzystywane do identyfikacji osoby sk∏adajàcej podpis elektroniczny,
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6) urzàdzenie s∏u˝àce do sk∏adania podpisu elektronicznego — sprz´t i oprogramowanie skonfigurowane w sposób umo˝liwiajàcy z∏o˝enie podpisu
lub poÊwiadczenia elektronicznego przy wykorzystaniu danych s∏u˝àcych do sk∏adania podpisu lub
poÊwiadczenia elektronicznego,
7) bezpieczne urzàdzenie s∏u˝àce do sk∏adania podpisu elektronicznego — urzàdzenie s∏u˝àce do sk∏adania podpisu elektronicznego spe∏niajàce wymagania okreÊlone w ustawie,
8) urzàdzenie s∏u˝àce do weryfikacji podpisu elektronicznego — sprz´t i oprogramowanie skonfigurowane w sposób umo˝liwiajàcy identyfikacj´ osoby
fizycznej, która z∏o˝y∏a podpis elektroniczny, przy
wykorzystaniu danych s∏u˝àcych do weryfikacji
podpisu elektronicznego lub w sposób umo˝liwiajàcy identyfikacj´ podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyjne lub organu wydajàcego zaÊwiadczenia
certyfikacyjne, przy wykorzystaniu danych s∏u˝àcych do weryfikacji poÊwiadczenia elektronicznego,
9) bezpieczne urzàdzenie s∏u˝àce do weryfikacji podpisu elektronicznego — urzàdzenie s∏u˝àce do weryfikacji podpisu elektronicznego spe∏niajàce wymagania okreÊlone w ustawie,
10) certyfikat — elektroniczne zaÊwiadczenie, za pomocà którego dane s∏u˝àce do weryfikacji podpisu
elektronicznego sà przyporzàdkowane do osoby
sk∏adajàcej podpis elektroniczny i które umo˝liwiajà identyfikacj´ tej osoby,
11) zaÊwiadczenie certyfikacyjne — elektroniczne zaÊwiadczenie, za pomocà którego dane s∏u˝àce do
weryfikacji poÊwiadczenia elektronicznego sà przyporzàdkowane do podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi
certyfikacyjne lub organu, o którym mowa w art. 30
ust. 1, i które umo˝liwiajà identyfikacj´ tego podmiotu lub organu,
12) kwalifikowany certyfikat — certyfikat spe∏niajàcy
warunki okreÊlone w ustawie, wydany przez kwalifikowany podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne, spe∏niajàcy wymogi okreÊlone w ustawie,
13) us∏ugi certyfikacyjne — wydawanie certyfikatów,
znakowanie czasem lub inne us∏ugi zwiàzane
z podpisem elektronicznym,
14) podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne — przedsi´biorc´ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86,
poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49,
poz. 509, Nr 67, poz. 679 i Nr 102, poz. 1115), Narodowy Bank Polski albo organ w∏adzy publicznej,
Êwiadczàcy co najmniej jednà z us∏ug, o których
mowa w pkt 13,
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lub poÊwiadczeniem elektronicznym, oznaczenia
czasu w chwili wykonania tej us∏ugi oraz poÊwiadczenia elektronicznego tak powsta∏ych danych
przez podmiot Êwiadczàcy t´ us∏ug´,
17) polityka certyfikacji — szczegó∏owe rozwiàzania,
w tym techniczne i organizacyjne, wskazujàce sposób, zakres oraz warunki bezpieczeƒstwa tworzenia i stosowania certyfikatów,
18) odbiorca us∏ug certyfikacyjnych — osob´ fizycznà,
osob´ prawnà lub jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, która:
a) zawar∏a z podmiotem Êwiadczàcym us∏ugi certyfikacyjne umow´ o Êwiadczenie us∏ug certyfikacyjnych lub
b) w granicach okreÊlonych w polityce certyfikacji
mo˝e dzia∏aç w oparciu o certyfikat lub inne dane elektronicznie poÊwiadczone przez podmiot
Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne,
19) poÊwiadczenie elektroniczne — dane w postaci
elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zosta∏y do∏àczone lub logicznie z nimi powiàzane, umo˝liwiajà identyfikacj´ podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyjne lub organu wydajàcego zaÊwiadczenia certyfikacyjne, oraz spe∏niajà
nast´pujàce wymagania:
a) sà sporzàdzane za pomocà podlegajàcych wy∏àcznej kontroli podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi
certyfikacyjne lub organu wydajàcego zaÊwiadczenie certyfikacyjne bezpiecznych urzàdzeƒ
s∏u˝àcych do sk∏adania podpisu elektronicznego
i danych s∏u˝àcych do sk∏adania poÊwiadczenia
elektronicznego,
b) jakakolwiek zmiana danych poÊwiadczonych
jest rozpoznawalna,
20) dane s∏u˝àce do sk∏adania poÊwiadczenia elektronicznego — niepowtarzalne i przyporzàdkowane
do podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyjne
lub organu wydajàcego zaÊwiadczenia certyfikacyjne dane, które sà wykorzystywane przez ten
podmiot lub organ do sk∏adania poÊwiadczenia
elektronicznego,
21) dane s∏u˝àce do weryfikacji poÊwiadczenia elektronicznego — niepowtarzalne i przyporzàdkowane
do podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyjne
lub organu wydajàcego zaÊwiadczenia certyfikacyjne dane, które sà wykorzystywane do identyfikacji podmiotu lub organu sk∏adajàcego poÊwiadczenie elektroniczne,

15) kwalifikowany podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne — podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne, wpisany do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne,

22) weryfikacja bezpiecznego podpisu elektronicznego
— czynnoÊci, które pozwalajà na identyfikacj´ osoby sk∏adajàcej podpis elektroniczny oraz pozwalajà stwierdziç, ˝e podpis zosta∏ z∏o˝ony za pomocà
danych s∏u˝àcych do sk∏adania podpisu elektronicznego przyporzàdkowanych do tej osoby, a tak˝e ˝e dane opatrzone tym podpisem nie uleg∏y
zmianie po z∏o˝eniu podpisu elektronicznego.

16) znakowanie czasem — us∏ug´ polegajàcà na do∏àczaniu do danych w postaci elektronicznej logicznie powiàzanych z danymi opatrzonymi podpisem

Art. 4. Certyfikat wydany przez podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne, niemajàcy siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nieÊwiadczàcy us∏ug
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na jej terytorium, zrównuje si´ pod wzgl´dem prawnym z kwalifikowanymi certyfikatami wydanymi przez
kwalifikowany podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne, majàcy siedzib´ lub Êwiadczàcy us∏ugi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli zostanie spe∏niona jedna z poni˝szych przes∏anek:
1) podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne, który
wyda∏ ten certyfikat, zosta∏ wpisany do rejestru
kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi
certyfikacyjne,
2) przewiduje to umowa mi´dzynarodowa, której
stronà jest Rzeczpospolita Polska, o wzajemnym
uznaniu certyfikatów,
3) podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne, który
wyda∏ ten certyfikat, spe∏nia wymagania ustawy
i zosta∏a mu udzielona akredytacja w paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej,
4) podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne, majàcy
siedzib´ na terytorium Wspólnoty Europejskiej,
spe∏niajàcy wymogi ustawy, udzieli∏ gwarancji za
ten certyfikat,
5) certyfikat ten zosta∏ uznany za kwalifikowany w drodze umowy mi´dzynarodowej zawartej pomi´dzy
Wspólnotà Europejskà a paƒstwami trzecimi lub
organizacjami mi´dzynarodowymi,
6) podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne, który
wyda∏ ten certyfikat, zosta∏ uznany w drodze umowy mi´dzynarodowej zawartej pomi´dzy Wspólnotà Europejskà a paƒstwami trzecimi lub organizacjami mi´dzynarodowymi.
Rozdzia∏ II
Skutki prawne podpisu elektronicznego
Art. 5. 1. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wywo∏uje skutki prawne okreÊlone ustawà, je˝eli zosta∏ z∏o˝ony w okresie wa˝noÊci tego certyfikatu. Bezpieczny
podpis elektroniczny z∏o˝ony w okresie zawieszenia
kwalifikowanego certyfikatu wykorzystywanego do jego weryfikacji wywo∏uje skutki prawne z chwilà uchylenia tego zawieszenia.
2. Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu sà
równowa˝ne pod wzgl´dem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami w∏asnor´cznymi, chyba ˝e przepisy odr´bne stanowià inaczej.
3. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany
przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu zapewnia integralnoÊç danych opatrzonych tym podpisem i jednoznaczne wskazanie kwalifikowanego certyfikatu, w ten
sposób, ˝e rozpoznawalne sà wszelkie zmiany tych danych oraz zmiany wskazania kwalifikowanego certyfikatu wykorzystywanego do weryfikacji tego podpisu,
dokonane po z∏o˝eniu podpisu.
Art. 6. 1. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy wa˝nego kwalifikowanego certyfi-
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katu stanowi dowód tego, ˝e zosta∏ on z∏o˝ony przez
osob´ okreÊlonà w tym certyfikacie jako sk∏adajàcà
podpis elektroniczny.
2. Przepis ust. 1 nie odnosi si´ do certyfikatu po
up∏ywie terminu jego wa˝noÊci lub od dnia jego uniewa˝nienia oraz w okresie jego zawieszenia, chyba ˝e
zostanie udowodnione, ˝e podpis zosta∏ z∏o˝ony przed
up∏ywem terminu wa˝noÊci certyfikatu lub przed jego
uniewa˝nieniem albo zawieszeniem.
3. Nie mo˝na powo∏ywaç si´, ˝e podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu nie zosta∏ z∏o˝ony za pomocà bezpiecznych urzàdzeƒ i danych, podlegajàcych wy∏àcznej
kontroli osoby sk∏adajàcej podpis elektroniczny.
Art. 7. 1. Podpis elektroniczny mo˝e byç znakowany czasem.
2. Znakowanie czasem przez kwalifikowany podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne wywo∏uje
w szczególnoÊci skutki prawne daty pewnej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
3. Uwa˝a si´, ˝e podpis elektroniczny znakowany
czasem przez kwalifikowany podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne zosta∏ z∏o˝ony nie póêniej ni˝ w chwili dokonywania tej us∏ugi. Domniemanie to istnieje do
dnia utraty wa˝noÊci zaÊwiadczenia certyfikacyjnego
wykorzystywanego do weryfikacji tego znakowania.
Przed∏u˝enie istnienia domniemania wymaga kolejnego znakowania czasem podpisu elektronicznego wraz
z danymi s∏u˝àcymi do poprzedniej weryfikacji przez
kwalifikowany podmiot Êwiadczàcy t´ us∏ug´.
Art. 8. Nie mo˝na odmówiç wa˝noÊci i skutecznoÊci podpisowi elektronicznemu tylko na tej podstawie,
˝e istnieje w postaci elektronicznej lub dane s∏u˝àce do
weryfikacji podpisu nie majà kwalifikowanego certyfikatu, lub nie zosta∏ z∏o˝ony za pomocà bezpiecznego
urzàdzenia s∏u˝àcego do sk∏adania podpisu elektronicznego.
Rozdzia∏ III
Obowiàzki podmiotów
Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne
Art. 9. 1. Prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie
Êwiadczenia us∏ug certyfikacyjnych nie wymaga uzyskania zezwolenia ani koncesji.
2. Organy w∏adzy publicznej i Narodowy Bank Polski mogà Êwiadczyç us∏ugi certyfikacyjne, z zastrze˝eniem ust. 3, wy∏àcznie na u˝ytek w∏asny lub innych organów w∏adzy publicznej.
3. Jednostka samorzàdu terytorialnego mo˝e
Êwiadczyç us∏ugi certyfikacyjne na zasadach niezarobkowych tak˝e dla cz∏onków wspólnoty samorzàdowej.
Art. 10. 1. Kwalifikowany podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne wydajàcy kwalifikowane certyfikaty
jest obowiàzany:
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1) zapewniç techniczne i organizacyjne mo˝liwoÊci
szybkiego i niezawodnego wydawania, zawieszania i uniewa˝niania certyfikatów oraz okreÊlenia
czasu dokonania tych czynnoÊci,
2) stwierdziç to˝samoÊç osoby ubiegajàcej si´ o certyfikat,
3) zapewniç Êrodki przeciwdzia∏ajàce fa∏szerstwom
certyfikatów i innych danych poÊwiadczanych elektronicznie przez te podmioty, w szczególnoÊci przez
ochron´ urzàdzeƒ i danych wykorzystywanych
przy Êwiadczeniu us∏ug certyfikacyjnych,
4) zawrzeç umow´ ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej za szkody wyrzàdzone odbiorcom us∏ug
certyfikacyjnych,
5) poinformowaç osob´ ubiegajàcà si´ o certyfikat,
przed zawarciem z nià umowy, o warunkach uzyskania i u˝ywania certyfikatu, w tym o wszelkich
ograniczeniach jego u˝ycia,
6) u˝ywaç systemów do tworzenia i przechowywania
certyfikatów w sposób zapewniajàcy mo˝liwoÊç
wprowadzania i zmiany danych jedynie osobom
uprawnionym,
7) je˝eli podmiot zapewnia publiczny dost´p do certyfikatów, to ich publikacja wymaga uprzedniej zgody osoby, której wydano ten certyfikat,
8) udost´pniaç odbiorcy us∏ug certyfikacyjnych pe∏ny
wykaz bezpiecznych urzàdzeƒ do sk∏adania i weryfikacji podpisów elektronicznych i warunki techniczne, jakim te urzàdzenia powinny odpowiadaç,
9) zapewniç, w razie tworzenia przez niego danych
s∏u˝àcych do sk∏adania podpisu elektronicznego,
poufnoÊç procesu ich tworzenia, a tak˝e nie przechowywaç i nie kopiowaç tych danych ani innych
danych, które mog∏yby s∏u˝yç do ich odtworzenia,
oraz nie udost´pniaç ich nikomu innemu poza osobà, która b´dzie sk∏ada∏a za ich pomocà podpis
elektroniczny,
10) zapewniç, w razie tworzenia przez niego danych
s∏u˝àcych do sk∏adania podpisu elektronicznego,
aby dane te z prawdopodobieƒstwem graniczàcym
z pewnoÊcià wystàpi∏y tylko raz,
11) publikowaç dane, które umo˝liwià weryfikacj´,
w tym równie˝ w sposób elektroniczny, autentycznoÊci i wa˝noÊci certyfikatów oraz innych danych
poÊwiadczanych elektronicznie przez ten podmiot
oraz zapewniç nieodp∏atny dost´p do tych danych
odbiorcom us∏ug certyfikacyjnych.
2. Kwalifikowany podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne polegajàce na znakowaniu czasem jest obowiàzany spe∏niç wymogi, o których mowa w ust. 1
pkt 3, 4 i 8, oraz u˝ywaç systemów do znakowania czasem, tworzenia i przechowywania zaÊwiadczeƒ certyfikacyjnych, w sposób zapewniajàcy mo˝liwoÊç wprowadzania i zmiany danych jedynie osobom uprawnionym, a tak˝e zapewniç, ˝e czas w nich okreÊlony jest
czasem z chwili sk∏adania poÊwiadczenia elektronicznego i uniemo˝liwiajà one oznaczenie czasem innym
ni˝ w chwili wykonania us∏ugi znakowania czasem.
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3. Osoba wykonujàca czynnoÊci zwiàzane ze Êwiadczeniem us∏ug certyfikacyjnych powinna:
1) posiadaç pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych,
2) nie byç skazana prawomocnym wyrokiem za przest´pstwo przeciwko wiarygodnoÊci dokumentów,
obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieni´dzmi
i papierami wartoÊciowymi, przest´pstwo skarbowe lub przest´pstwa, o których mowa w rozdziale
VIII ustawy,
3) posiadaç niezb´dnà wiedz´ i umiej´tnoÊci w zakresie technologii tworzenia certyfikatów i Êwiadczenia innych us∏ug zwiàzanych z podpisem elektronicznym.
4. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki techniczne i organizacyjne, które muszà spe∏niaç kwalifikowane podmioty
Êwiadczàce us∏ugi certyfikacyjne, w tym wymagania
z zakresu ochrony fizycznej pomieszczeƒ, w których
znajdujà si´ informacje, o których mowa w art. 12
ust. 1, uwzgl´dniajàc zakres stosowania wydawanych
przez nie certyfikatów, wymagania ich ochrony oraz
koniecznoÊç zapewnienia ochrony interesów odbiorców us∏ug certyfikacyjnych.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki, po zasi´gni´ciu opinii Polskiej Izby
Ubezpieczeƒ, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób i szczegó∏owe warunki spe∏nienia obowiàzku ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, w tym
w szczególnoÊci termin powstania obowiàzku zawarcia
umowy ubezpieczenia oraz minimalne sumy gwarancyjne, z uwzgl´dnieniem koniecznoÊci zapewnienia
gwarancji spe∏nienia obowiàzku zawarcia umowy
ubezpieczenia.
Art. 11. 1. Podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne odpowiada wobec odbiorców us∏ug certyfikacyjnych, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienale˝ytym wykonaniem swych obowiàzków w zakresie Êwiadczonych
us∏ug, chyba ˝e niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie tych obowiàzków jest nast´pstwem okolicznoÊci,
za które podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne nie
ponosi odpowiedzialnoÊci i którym nie móg∏ zapobiec
mimo do∏o˝enia nale˝ytej starannoÊci.
2. Podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne nie odpowiada wobec odbiorców us∏ug certyfikacyjnych za
szkody wynikajàce z u˝ycia certyfikatu poza zakresem
okreÊlonym w polityce certyfikacji, która zosta∏a wskazana w certyfikacie, w tym w szczególnoÊci za szkody
wynikajàce z przekroczenia najwy˝szej wartoÊci granicznej transakcji, je˝eli wartoÊç ta zosta∏a ujawniona
w certyfikacie.
3. Podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne nie odpowiada wobec odbiorców us∏ug certyfikacyjnych za
szkod´ wynik∏à z nieprawdziwoÊci danych zawartych
w certyfikacie, wpisanych na wniosek osoby sk∏adajàcej podpis elektroniczny.
4. Podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne, który
udzieli∏ gwarancji za certyfikat zgodnie z art. 4 pkt 4, od-
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powiada wobec odbiorców us∏ug certyfikacyjnych za
wszelkie szkody spowodowane u˝yciem tego certyfikatu, chyba ˝e szkoda wynik∏a z u˝ycia certyfikatu poza
zakresem okreÊlonym w polityce certyfikacji, która zosta∏a wskazana w tym certyfikacie.
Art. 12. 1. Informacje zwiàzane ze Êwiadczeniem
us∏ug certyfikacyjnych, których nieuprawnione ujawnienie mog∏oby naraziç na szkod´ podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne lub odbiorc´ us∏ug certyfikacyjnych, a w szczególnoÊci dane s∏u˝àce do sk∏adania
poÊwiadczeƒ elektronicznych, sà obj´te tajemnicà. Nie
sà obj´te tajemnicà informacje o naruszeniach ustawy
przez podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne.

Poz. 1450

bezpieczeƒstwo przechowywanych dokumentów i danych.
2. W przypadku kwalifikowanych podmiotów
Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne obowiàzek przechowania dokumentów i danych, o których mowa
w ust. 1, trwa przez okres 20 lat od chwili powstania danego dokumentu lub danych.

2) pozostajàce z podmiotem Êwiadczàcym us∏ugi certyfikacyjne w stosunku pracy, w stosunku zlecenia
lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze,

3. W przypadku zaprzestania dzia∏alnoÊci przez
kwalifikowany podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne, dokumenty i dane, o których mowa w ust. 1, przechowuje minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki albo
wskazany przez niego podmiot. Za przechowywanie
dokumentów i danych, o których mowa w ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki pobiera op∏at´, nie
wy˝szà jednak ni˝ równowartoÊç w z∏otych 1 euro za
ka˝dy wydany certyfikat, którego dokumentacja podlega przechowywaniu, obliczonà wed∏ug kursu Êredniego og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiàzujàcego w dniu zaprzestania dzia∏alnoÊci przez kwalifikowany podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne.
Op∏ata ta powinna byç przeznaczona na sfinansowanie
czynnoÊci, o których mowa w zdaniu pierwszym.

3) pozostajàce w stosunku pracy, w stosunku zlecenia
lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotami Êwiadczàcymi us∏ugi na
rzecz podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyjne,

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb uiszczania i wysokoÊç
op∏at, o których mowa w ust. 3, uwzgl´dniajàc iloÊç
oraz planowane koszty przechowywania dokumentów
i danych, o których mowa w ust. 1.

2. Do zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 1,
sà obowiàzane osoby:
1) reprezentujàce podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne,

4) osoby i organy, które wesz∏y w jej posiadanie w trybie okreÊlonym w ust. 3.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2, majà obowiàzek udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1,
z wyjàtkiem danych s∏u˝àcych do sk∏adania poÊwiadczeƒ elektronicznych, wy∏àcznie na ˝àdanie:
1) sàdu lub prokuratora — w zwiàzku z toczàcym si´
post´powaniem,
2) ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki —
w zwiàzku ze sprawowaniem przez niego nadzoru
nad dzia∏alnoÊcià podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi
certyfikacyjne, o którym mowa w rozdziale VII,
3) innych organów paƒstwowych upowa˝nionych do
tego na podstawie odr´bnych ustaw — w zwiàzku
z prowadzonymi przez nie post´powaniami
w sprawach dotyczàcych dzia∏alnoÊci podmiotów
Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne.
4. Obowiàzek zachowania tajemnicy, o której mowa
w ust. 1, z zastrze˝eniem ust. 5, trwa przez okres 10 lat od
ustania stosunków prawnych wymienionych w ust. 2.
5. Obowiàzek zachowania tajemnicy danych s∏u˝àcych do sk∏adania poÊwiadczeƒ elektronicznych trwa
bezterminowo.
Art. 13. 1. Podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne, z zastrze˝eniem ust. 5 oraz art. 10 ust. 1 pkt 9, przechowuje i archiwizuje dokumenty i dane w postaci
elektronicznej bezpoÊrednio zwiàzane z wykonywanymi us∏ugami certyfikacyjnymi w sposób zapewniajàcy

5. Podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne niszczy dane s∏u˝àce do sk∏adania poÊwiadczeƒ elektronicznych niezw∏ocznie po uniewa˝nieniu lub po up∏ywie okresu wa˝noÊci zaÊwiadczenia certyfikacyjnego
wykorzystywanego do weryfikacji tych poÊwiadczeƒ.
Rozdzia∏ IV
Âwiadczenie us∏ug certyfikacyjnych
Art. 14. 1. Podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne wydaje certyfikat na podstawie umowy.
2. Podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne przed
zawarciem umowy, o której mowa w ust. 1, jest obowiàzany poinformowaç na piÊmie lub za pomocà informacji trwale zapisanej na noÊniku elektronicznym,
w sposób jasny i powszechnie zrozumia∏y, o dok∏adnych warunkach u˝ycia tego certyfikatu, w tym o sposobie rozpatrywania skarg i sporów, a w szczególnoÊci
o istotnych jego warunkach obejmujàcych:
1) zakres i ograniczenia jego stosowania,
2) skutki prawne sk∏adania podpisów elektronicznych
weryfikowanych przy pomocy tego certyfikatu,
3) informacj´ o systemie dobrowolnej rejestracji podmiotów kwalifikowanych i ich znaczeniu.
3. W przypadku wydawania certyfikatów nieb´dàcych certyfikatami kwalifikowanymi, informacja, o której mowa w ust. 2, powinna równie˝ zawieraç wskazanie, ˝e podpis elektroniczny weryfikowany przy pomo-
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cy tego certyfikatu nie wywo∏uje skutków prawnych
równorz´dnych podpisowi w∏asnor´cznemu.

7) sposób zarzàdzania dokumentami zwiàzanymi ze
Êwiadczeniem us∏ug certyfikacyjnych.

4. Podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne jest
obowiàzany udost´pniç, na wniosek ka˝dego, istotne
elementy informacji, o której mowa w ust. 2.

2. Rada Ministrów okreÊla, po zasi´gni´ciu opinii
Prezesa Narodowego Banku Polskiego, w drodze rozporzàdzenia, podstawowe wymagania organizacyjne
i techniczne dotyczàce polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów, uwzgl´dniajàc zakres zastosowania tych certyfikatów oraz okresy ich wa˝noÊci, koniecznoÊç zapewnienia wspó∏dzia∏ania ró˝nych urzàdzeƒ do sk∏adania i weryfikacji podpisów elektronicznych, zapewnienie bezpieczeƒstwa obrotu prawnego
oraz uwzgl´dniajàc standardy Unii Europejskiej.

5. Podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne jest
obowiàzany uzyskaç pisemne potwierdzenie zapoznania si´ z informacjà, o której mowa w ust. 2, przed zawarciem umowy.
6. Podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne, z zastrze˝eniem art. 10 ust. 1 pkt 2, mo˝e korzystaç z notarialnego potwierdzenia to˝samoÊci odbiorców us∏ug
certyfikacyjnych, je˝eli przewiduje to okreÊlona polityka certyfikacji.
7. Podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne, wydajàc kwalifikowane certyfikaty, jest obowiàzany stosowaç takie procedury ich wydawania, aby uzyskaç od
osoby ubiegajàcej si´ o certyfikat pisemnà zgod´ na
stosowanie danych s∏u˝àcych do weryfikacji jej podpisu elektronicznego, które sà zawarte w wydanym certyfikacie.
Art. 15. Odbiorca us∏ug certyfikacyjnych jest obowiàzany przechowywaç dane s∏u˝àce do sk∏adania
podpisu elektronicznego w sposób zapewniajàcy ich
ochron´ przed nieuprawnionym wykorzystaniem
w okresie wa˝noÊci certyfikatu s∏u˝àcego do weryfikacji tych podpisów.
Art. 16. 1. Umowa o Êwiadczenie us∏ug certyfikacyjnych powinna byç sporzàdzona w formie pisemnej
pod rygorem niewa˝noÊci.
2. Niewa˝noÊç umowy o Êwiadczenie us∏ug certyfikacyjnych nie powoduje niewa˝noÊci certyfikatu, je˝eli przy jego wydaniu zosta∏y spe∏nione wymogi okreÊlone w art. 14 ust. 2 i 5 oraz uzyskano zgod´, o której
mowa w art. 14 ust. 7.
Art. 17. 1. Kwalifikowany podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne jest obowiàzany do opracowania polityki certyfikacji. Polityka certyfikacji obejmuje
w szczególnoÊci:
1) zakres jej zastosowania,
2) opis sposobu tworzenia i przesy∏ania danych elektronicznych, które zostanà opatrzone poÊwiadczeniami elektronicznymi przez podmiot Êwiadczàcy
us∏ugi certyfikacyjne,
3) maksymalne okresy wa˝noÊci certyfikatów,
4) sposób identyfikacji i uwierzytelnienia osób, którym wydawane sà certyfikaty, i podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyjne,
5) metody i tryb tworzenia oraz udost´pniania certyfikatów, list uniewa˝nionych i zawieszonych certyfikatów oraz innych poÊwiadczonych elektronicznie
danych,
6) opis elektronicznego zapisu struktur danych zawartych w certyfikatach i innych danych poÊwiadczanych elektronicznie,

Art. 18. 1. Bezpieczne urzàdzenie s∏u˝àce do sk∏adania podpisu elektronicznego powinno co najmniej:
1) uniemo˝liwiaç pozyskiwanie danych s∏u˝àcych do
sk∏adania podpisu lub poÊwiadczenia elektronicznego,
2) nie zmieniaç danych, które majà zostaç podpisane
lub poÊwiadczone elektronicznie, oraz umo˝liwiaç
przedstawienie tych danych osobie sk∏adajàcej
podpis elektroniczny przed chwilà jego z∏o˝enia,
3) gwarantowaç, ˝e z∏o˝enie podpisu b´dzie poprzedzone wyraênym ostrze˝eniem, ˝e kontynuacja
operacji b´dzie równoznaczna ze z∏o˝eniem podpisu elektronicznego,
4) zapewniaç ∏atwe rozpoznawanie istotnych dla bezpieczeƒstwa zmian w urzàdzeniu do sk∏adania podpisu lub poÊwiadczenia elektronicznego.
2. Bezpieczne urzàdzenie s∏u˝àce do weryfikacji
podpisu elektronicznego powinno spe∏niaç nast´pujàce wymagania:
1) dane u˝ywane do weryfikacji podpisu elektronicznego odpowiadajà danym, które sà uwidaczniane
osobie weryfikujàcej ten podpis,
2) podpis elektroniczny jest weryfikowany rzetelnie,
a wynik weryfikacji prawid∏owo wykazany,
3) osoba weryfikujàca mo˝e w sposób niebudzàcy
wàtpliwoÊci ustaliç zawartoÊç podpisanych danych,
4) autentycznoÊç i wa˝noÊç certyfikatów lub innych
danych poÊwiadczonych elektronicznie jest rzetelnie weryfikowana,
5) wynik weryfikacji identyfikacji osoby sk∏adajàcej
podpis elektroniczny jest poprawnie i czytelnie wykazywany,
6) u˝ycie pseudonimu jest jednoznacznie wskazane,
7) istotne dla bezpieczeƒstwa zmiany w urzàdzeniu
s∏u˝àcym do weryfikacji podpisu elektronicznego
sà sygnalizowane.
3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadaç bezpieczne urzàdzenia do sk∏adania podpisów elektronicznych oraz bezpieczne urzàdzenia do
weryfikacji podpisów elektronicznych, uwzgl´dniajàc
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potrzeb´ zapewnienia nienaruszalnoÊci i poufnoÊci danych opatrzonych takim podpisem.
4. Badania zgodnoÊci urzàdzeƒ, o których mowa
w ust. 1 i 2, z wymaganiami ustawy odbywajà si´ zgodnie z odr´bnymi przepisami.
5. S∏u˝by ochrony paƒstwa, w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, dokonujà oceny przydatnoÊci urzàdzeƒ, o których mowa w ust. 1 i 2,
do ochrony informacji niejawnych i wydajà stosowne
certyfikaty bezpieczeƒstwa.
Art. 19. 1. Za czynnoÊci, o których mowa w art. 18
ust. 4 i 5, pobiera si´ op∏at´.
2. Do op∏at, o których mowa w ust. 1, stosuje si´
przepisy, o których mowa w art. 18 ust. 4, oraz przepisy ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 247,
Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189 i
Nr 123, poz. 1353).
Art. 20. 1. Kwalifikowany certyfikat zawiera co najmniej nast´pujàce dane:
1) numer certyfikatu,

Poz. 1450

2) jako przedstawiciel innej osoby fizycznej, osoby
prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej, albo
3) w charakterze cz∏onka organu albo organu osoby
prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej, albo
4) jako organ w∏adzy publicznej.
3. Podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne, wydajàc kwalifikowany certyfikat, potwierdza prawdziwoÊç
danych, o których mowa w ust. 2, i powiadamia podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 2—4, o treÊci certyfikatu oraz poucza o mo˝liwoÊci uniewa˝nienia certyfikatu na ich wniosek.
Rozdzia∏ V
Wa˝noÊç certyfikatów
Art. 21. 1. Certyfikat jest wa˝ny w okresie w nim
wskazanym.
2. Podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne uniewa˝nia certyfikat kwalifikowany przed up∏ywem okresu jego wa˝noÊci, je˝eli:

2) wskazanie, ˝e certyfikat zosta∏ wydany jako certyfikat kwalifikowany do stosowania zgodnie z okreÊlonà politykà certyfikacji,

1) certyfikat ten zosta∏ wydany na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, o których
mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 i ust. 2,

3) okreÊlenie podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyjne wydajàcego certyfikat i paƒstwa, w którym
ma on siedzib´, oraz numer pozycji w rejestrze
kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi
certyfikacyjne,

2) nie dope∏ni∏ obowiàzków okreÊlonych w ustawie,

4) imi´ i nazwisko lub pseudonim osoby sk∏adajàcej
podpis elektroniczny; u˝ycie pseudonimu musi byç
wyraênie zaznaczone,

4) podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne zaprzestaje Êwiadczenia us∏ug certyfikacyjnych, a jego
praw i obowiàzków nie przejmie inny kwalifikowany podmiot,

5) dane s∏u˝àce do weryfikacji podpisu elektronicznego,
6) oznaczenie poczàtku i koƒca okresu wa˝noÊci certyfikatu,
7) poÊwiadczenie elektroniczne podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyjne, wydajàcego dany certyfikat,
8) ograniczenia zakresu wa˝noÊci certyfikatu, je˝eli
przewiduje to okreÊlona polityka certyfikacji,
9) ograniczenie najwy˝szej wartoÊci granicznej transakcji, w której certyfikat mo˝e byç wykorzystywany, je˝eli przewiduje to polityka certyfikacji lub
umowa, o której mowa w art. 14 ust. 1.
2. Podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne, wydajàc kwalifikowany certyfikat, jest obowiàzany zawrzeç
w tym certyfikacie inne dane ni˝ wymienione w ust. 1
na wniosek osoby sk∏adajàcej podpis elektroniczny,
a w szczególnoÊci wskazanie, czy osoba ta dzia∏a:
1) we w∏asnym imieniu albo

3) osoba sk∏adajàca podpis elektroniczny weryfikowany na podstawie tego certyfikatu nie dope∏ni∏a
obowiàzków, o których mowa w art. 15,

5) za˝àda tego osoba sk∏adajàca podpis elektroniczny
lub osoba trzecia wskazana w certyfikacie,
6) za˝àda tego minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
7) osoba sk∏adajàca podpis elektroniczny utraci∏a pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych.
3. Uniewa˝nienie certyfikatu zgodnie z ust. 2 pkt 2
nie wy∏àcza odpowiedzialnoÊci podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyjne za szkod´ wzgl´dem osoby
sk∏adajàcej podpis elektroniczny.
4. W przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia, ˝e istniejà przes∏anki do uniewa˝nienia kwalifikowanego certyfikatu, podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne jest obowiàzany niezw∏ocznie zawiesiç certyfikat i podjàç dzia∏ania niezb´dne do wyjaÊnienia tych
wàtpliwoÊci.
5. Zawieszenie kwalifikowanego certyfikatu nie
mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ 7 dni.
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6. Po up∏ywie okresu wymienionego w ust. 5,
w przypadku niemo˝noÊci wyjaÊnienia wàtpliwoÊci,
podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne niezw∏ocznie uniewa˝nia kwalifikowany certyfikat.

katu na liÊcie, o której mowa w ust. 1, zgodnie z odpowiednià politykà certyfikacji, jednak nie póêniej ni˝
w ciàgu 1 godziny od uniewa˝nienia lub zawieszenia
certyfikatu.

7. Certyfikat, który zosta∏ zawieszony, mo˝e zostaç
nast´pnie uniewa˝niony lub jego zawieszenie mo˝e zostaç uchylone.

5. Zawieszenie i uniewa˝nienie certyfikatu wywo∏uje skutki prawne od momentu, o którym mowa w ust. 3
pkt 6, który nie mo˝e byç wczeÊniejszy ni˝ data i czas
publikacji poprzedniej listy zawieszonych i uniewa˝nionych certyfikatów.

8. Certyfikat, który zosta∏ uniewa˝niony, nie mo˝e
byç nast´pnie uznany za wa˝ny.
9. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki sk∏ada
˝àdanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, je˝eli zachodzà
przes∏anki okreÊlone w ust. 2 pkt 1—4 i pkt 7.
10. O uniewa˝nieniu lub zawieszeniu certyfikatu
podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne zawiadamia
niezw∏ocznie osob´ sk∏adajàcà podpis elektroniczny
weryfikowany na jego podstawie.
11. Zawieszenie lub uniewa˝nienie certyfikatu nie
mo˝e nast´powaç z mocà wstecznà.
Art. 22. 1. Podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne publikuje list´ zawieszonych i uniewa˝nionych certyfikatów.
2. Informacje o zawieszeniu lub uniewa˝nieniu certyfikatu umieszcza si´ na ka˝dej liÊcie zawieszonych
i uniewa˝nionych certyfikatów publikowanej przed
dniem up∏ywu okresu wa˝noÊci certyfikatu oraz na
pierwszej liÊcie publikowanej po up∏ywie tego okresu.
3. Lista zawieszonych i uniewa˝nionych kwalifikowanych certyfikatów powinna zawieraç w szczególnoÊci:
1) numer kolejny listy i wskazanie, ˝e lista zosta∏a opublikowana zgodnie z okreÊlonà politykà certyfikacji
i dotyczy certyfikatów wydanych zgodnie z tà politykà,
2) dat´ i czas opublikowania listy z dok∏adnoÊcià okreÊlonà w polityce certyfikacji,
3) dat´ przewidywanego opublikowania kolejnej listy,
4) okreÊlenie podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyjne wydajàcego list´ i paƒstwa, w którym ma
on siedzib´, oraz numer wpisu w rejestrze kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne,
5) numer ka˝dego zawieszonego lub uniewa˝nionego
certyfikatu oraz wskazanie, czy zosta∏ on uniewa˝niony, czy zawieszony,
6) dat´ i czas, z dok∏adnoÊcià okreÊlonà w polityce certyfikacji, zawieszenia lub uniewa˝nienia ka˝dego
certyfikatu,
7) poÊwiadczenie elektroniczne podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyjne, publikujàcego list´.
4. Podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne publikuje informacje o zawieszeniu i uniewa˝nieniu certyfi-

Rozdzia∏ VI
Udzielanie akredytacji i dokonywanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi
certyfikacyjne
Art. 23. 1. Podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne lub zamierzajàcy podjàç takà dzia∏alnoÊç mo˝e wystàpiç o wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów
Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne.
2. Âwiadczenie us∏ug certyfikacyjnych w charakterze kwalifikowanego podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi
certyfikacyjne wymaga uzyskania wpisu do rejestru
kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne i uzyskania zaÊwiadczenia certyfikacyjnego
wykorzystywanego do weryfikowania poÊwiadczeƒ
elektronicznych tego podmiotu, wydanego przez ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki, z zastrze˝eniem
ust. 4 i 5.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki publikuje, w postaci elektronicznej, list´ wydanych zaÊwiadczeƒ certyfikacyjnych, o których mowa w ust. 2, oraz
dane s∏u˝àce do weryfikacji wydanych przez siebie zaÊwiadczeƒ certyfikacyjnych.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e,
w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, powierzyç podmiotowi Êwiadczàcemu us∏ugi certyfikacyjne wytwarzanie i wydawanie zaÊwiadczeƒ certyfikacyjnych, o których mowa w ust. 2, publikacj´ listy,
o której mowa w ust. 3, oraz danych s∏u˝àcych do weryfikacji wydanych zaÊwiadczeƒ certyfikacyjnych.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, na
wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, upowa˝nia Narodowy Bank Polski lub wskazany we wniosku podmiot pozostajàcy z Narodowym Bankiem Polskim w stosunku zale˝noÊci do wykonywania us∏ug,
o których mowa w ust. 4. Upowa˝nienie dla podmiotu zale˝nego wygasa z mocy prawa w przypadku ustania stosunku zale˝noÊci od Narodowego Banku Polskiego.
6. Podmioty, o których mowa w ust. 4 i 5, muszà
spe∏niaç wymagania ustawy dla kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne w zakresie
bezpieczeƒstwa, wydawania, przechowywania i uniewa˝niania certyfikatów i nie mogà Êwiadczyç us∏ug
certyfikacyjnych polegajàcych na wydawaniu certyfikatów.
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7. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, dokonujàc wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, wskazuje podmiotowi Êwiadczàcemu us∏ugi certyfikacyjne nazw´
i siedzib´ podmiotu upowa˝nionego do wytwarzania
i wydawania zaÊwiadczeƒ certyfikacyjnych.

jego uzupe∏nienia, wyznaczajàc termin nie krótszy ni˝
7 dni.

Art. 24. 1. Wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne dokonuje
si´ na wniosek podmiotu, który zamierza Êwiadczyç
lub Êwiadczy us∏ugi certyfikacyjne.

6. Nieuzupe∏nienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku.

2. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne powinien zawieraç:
1) imi´ i nazwisko lub nazw´ (firm´) wnioskodawcy,
2) okreÊlenie polityki certyfikacji, zgodnie z którà majà byç tworzone i stosowane kwalifikowane certyfikaty lub Êwiadczone inne us∏ugi zwiàzane z podpisem elektronicznym,
3) miejsce zamieszkania lub siedzib´ oraz adres wnioskodawcy,
4) aktualny wypis z rejestru przedsi´biorców i rejestru
d∏u˝ników niewyp∏acalnych,
5) imiona i nazwiska osób, o których mowa w art. 10
ust. 3, które podmiot ten zatrudnia lub zamierza zatrudniç,
6) informacje o kwalifikacjach i doÊwiadczeniu zawodowym oraz zaÊwiadczenia o niekaralnoÊci osób,
o których mowa w art. 10 ust. 3,
7) wskazanie technicznych i organizacyjnych mo˝liwoÊci wykonywania czynnoÊci w zakresie Êwiadczenia us∏ug certyfikacyjnych,
8) okreÊlenie sposobu zapobiegania ujawnianiu informacji, których wykorzystanie mog∏oby naruszaç
interes odbiorców us∏ug certyfikacyjnych,
9) dokumenty przedstawiajàce sytuacj´ majàtkowà
oraz plan organizacyjny i finansowy dzia∏alnoÊci
wnioskodawcy,
10) dowód uiszczenia op∏aty za rozpatrzenie wniosku
o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych
podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne,
11) dane s∏u˝àce do weryfikacji poÊwiadczeƒ elektronicznych sk∏adanych przez podmiot w ramach
Êwiadczonych przez niego us∏ug certyfikacyjnych,
12) numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy,
13) numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy.
3. Przepisów ust. 2 pkt 4, 9 i 13 nie stosuje si´ do
wniosku sk∏adanego przez organ w∏adzy publicznej lub
Narodowy Bank Polski.
4. W przypadku braków we wniosku, minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki wzywa wnioskodawc´ do

5. Termin, o którym mowa w ust. 4, mo˝e zostaç
przed∏u˝ony na umotywowany wniosek wnioskodawcy z∏o˝ony przed up∏ywem tego terminu.

7. Za rozpatrzenie wniosku o dokonanie wpisu do
rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych
us∏ugi certyfikacyjne pobiera si´ op∏at´. Uiszczona
op∏ata nie podlega zwrotowi.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) wzór i szczegó∏owy zakres wniosku, uwzgl´dniajàc
mo˝liwoÊç elektronicznego przetwarzania danych
zawartych w formularzach,
2) szczegó∏owy tryb tworzenia i wydawania zaÊwiadczenia certyfikacyjnego, w tym przez podmioty
upowa˝nione na podstawie art. 23 ust. 4 lub 5, bioràc pod uwag´ koniecznoÊç zapewnienia poufnoÊci tworzenia i wydawania zaÊwiadczenia certyfikacyjnego,
3) wysokoÊç op∏at za rozpatrzenie wniosku o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów
Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne, uwzgl´dniajàc
uzasadnione koszty ponoszone w zwiàzku z post´powaniem rejestrowym i prowadzeniem rejestru.
Art. 25. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
po przeprowadzeniu kontroli, dokonuje wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi
certyfikacyjne albo wydaje decyzj´ o odmowie dokonania wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów
Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne w terminie 2 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku spe∏niajàcego wymogi
okreÊlone w art. 24 ust. 2.
2. Uzyskanie wpisu do rejestru, o którym mowa
w ust. 1, przez podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne stanowi potwierdzenie, ˝e jest on instytucjà posiadajàcà wystarczajàcy potencja∏ merytoryczny i techniczny dla wystawcy kwalifikowanych certyfikatów
i spe∏nia wymagania okreÊlone w ustawie.
3. Decyzja o dokonaniu wpisu powinna w szczególnoÊci okreÊlaç nazw´ polityki certyfikacji, w ramach
której dany podmiot mo˝e wydawaç kwalifikowane
certyfikaty lub Êwiadczyç inne us∏ugi zwiàzane z podpisem elektronicznym.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki odmawia dokonania wpisu do rejestru, o którym mowa
w ust. 1, je˝eli:
1) wniosek i do∏àczone do niego dokumenty nie spe∏niajà warunków okreÊlonych w ustawie,
2) w dokumentach organizacyjnych podmiotu sà zamieszczone postanowienia mogàce zagra˝aç bez-
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pieczeƒstwu albo w inny sposób naruszaç interes
odbiorców us∏ug certyfikacyjnych,
3) podmiot zosta∏ umieszczony w rejestrze d∏u˝ników
niewyp∏acalnych,
4) wskazane we wniosku techniczne i organizacyjne
mo˝liwoÊci wykonywania czynnoÊci w zakresie
Êwiadczenia us∏ug certyfikacyjnych nie spe∏niajà
warunków okreÊlonych na podstawie art. 10 ust. 4,
art. 17 ust. 2 i art. 18 ust. 3,
5) osoby, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, nie
spe∏niajà wymogów wymienionych w art. 10 ust. 3.
Art. 26. 1. Wpis kwalifikowanego podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyjne do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne
obejmuje:
1) imi´ i nazwisko lub nazw´ (firm´) kwalifikowanego
podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyjne,
2) sposób reprezentacji kwalifikowanego podmiotu
Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyjne oraz numer
wpisu do rejestru przedsi´biorców i oznaczenie sàdu prowadzàcego ten rejestr,
3) imiona i nazwiska osób reprezentujàcych kwalifikowany podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne,
4) nazw´ polityki certyfikacji, w ramach której dany
podmiot mo˝e wydawaç kwalifikowane certyfikaty
lub Êwiadczyç inne us∏ugi zwiàzane z podpisem
elektronicznym,
5) informacje o sumie ubezpieczenia i warunkach
umowy, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, oraz
nazw´ zak∏adu ubezpieczeƒ,
6) dat´ dokonania wpisu lub wydania decyzji o wykreÊleniu wpisu.
2. Podmiot, który uzyska∏ wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne, ma obowiàzek, w terminie 30 dni od dnia dor´czenia decyzji o dokonaniu wpisu, dor´czyç dowód zawarcia umowy, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4,
oraz przedstawiç informacje, o których mowa w ust. 1
pkt 5.

Poz. 1450

ster w∏aÊciwy do spraw gospodarki niezw∏ocznie, jednak nie wczeÊniej ni˝ w dniu wywiàzania si´ przez podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne z obowiàzku,
o którym mowa w ust. 2, wydaje zaÊwiadczenie certyfikacyjne, o którym mowa w art. 23 ust. 2.
Art. 27. 1. Rejestr kwalifikowanych podmiotów
Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne prowadzi minister
w∏aÊciwy do spraw gospodarki.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, i zaÊwiadczenia
certyfikacyjne, o których mowa w art. 23 ust. 2, sà jawne i publicznie dost´pne, w tym równie˝ w formie elektronicznej.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób prowadzenia rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi
certyfikacyjne, wzór tego rejestru oraz szczegó∏owy
tryb post´powania w sprawach o wpis do rejestru,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia dost´pu do
rejestru osobom trzecim oraz mo˝liwoÊç wpisywania
wszystkich danych uzyskanych w toku post´powania
w sprawie dokonania wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne,
w tym informacji o likwidacji lub upad∏oÊci podmiotu
Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyjne.
Art. 28. 1. Kwalifikowany podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne jest obowiàzany zawiadamiaç niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od zmiany
stanu faktycznego lub prawnego, ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki o ka˝dej zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 2.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiàzany zawiadomiç niezw∏ocznie ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki o terminie zaprzestania Êwiadczenia us∏ug certyfikacyjnych, nie póêniej jednak ni˝ na
3 miesiàce przed planowanym terminem zaprzestania
tej dzia∏alnoÊci.
Art. 29. 1. W przypadku otwarcia likwidacji kwalifikowanego podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyjne minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki wydaje decyzj´ o wykreÊleniu wpisu w rejestrze kwalifikowanych
podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki niezw∏ocznie po uzyskaniu informacji, o których mowa
w ust. 1 pkt 5, uzupe∏nia o nie wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne.

2. W przypadku og∏oszenia upad∏oÊci kwalifikowanego podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyjne
wykreÊlenie wpisu w rejestrze kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne nast´puje
z mocy prawa.

4. Je˝eli podmiot, który uzyska∏ wpis do rejestru
kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne, nie wywià˝e si´ w terminie z obowiàzku,
o którym mowa w ust. 2, minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki wydaje decyzj´ o wykreÊleniu wpisu w rejestrze kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych
us∏ugi certyfikacyjne.

3. Je˝eli odr´bne przepisy nie przewidujà likwidacji
podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyjne, minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki wydaje decyzj´
o wykreÊleniu wpisu w rejestrze kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne w przypadku zaprzestania dzia∏alnoÊci przez ten podmiot.

5. Po dokonaniu wpisu do rejestru kwalifikowanych
podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne mini-

4. Obowiàzek poinformowania ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki o og∏oszeniu upad∏oÊci lub zamkni´ciu likwidacji cià˝y na syndyku lub likwidatorze.

Dziennik Ustaw Nr 130

— 10171 —

5. W przypadku oddalenia wniosku o og∏oszenie
upad∏oÊci z przyczyn wskazanych w art. 13 rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paêdziernika 1934 r. — Prawo upad∏oÊciowe (Dz. U. z 1991 r.
Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85,
poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189, Nr 106,
poz. 496 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 28, poz. 153,
Nr 54, poz. 349, Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz. 770
i Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2000 r.
Nr 26, poz. 306, Nr 84, poz. 948, Nr 94, poz. 1037
i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18) ust. 2 stosuje si´ odpowiednio. Obowiàzek poinformowania ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki cià˝y na cz∏onkach organu osoby prawnej, komplementariuszach
osobowej spó∏ki handlowej lub wspólnikach spó∏ki
jawnej.
Rozdzia∏ VII
Nadzór nad dzia∏alnoÊcià podmiotów Êwiadczàcych
us∏ugi certyfikacyjne
Art. 30. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy, zapewniajàc ochron´ interesów odbiorców us∏ug
certyfikacyjnych.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki realizuje w szczególnoÊci
poprzez:
1) prowadzenie rejestru kwalifikowanych podmiotów
Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne,
2) wydawanie i uniewa˝nianie zaÊwiadczeƒ certyfikacyjnych, o których mowa w art. 23 ust. 2,
3) kontrol´ dzia∏alnoÊci podmiotów Êwiadczàcych
us∏ugi certyfikacyjne pod wzgl´dem zgodnoÊci
z ustawà,
4) nak∏adanie kar przewidzianych w ustawie.
3. Prowadzenie rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e powierzyç podmiotom, o których mowa w art. 23 ust. 4 i 5, które spe∏niajà wymagania ustawy dla kwalifikowanych podmiotów
Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne w zakresie bezpieczeƒstwa, wydawania, przechowywania i uniewa˝niania certyfikatów i nie Êwiadczà us∏ug certyfikacyjnych
polegajàcych na wydawaniu certyfikatów.
Art. 31. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
wydaje decyzj´ o wykreÊleniu wpisu w rejestrze kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne, je˝eli podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne:
1) prowadzi dzia∏alnoÊç niezgodnie z przepisami ustawy w sposób zagra˝ajàcy interesom odbiorców
us∏ug certyfikacyjnych lub
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4) odmówi poddania si´ kontroli, o której mowa
w art. 38.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e, zamiast
wydania decyzji, wezwaç podmiot Êwiadczàcy us∏ugi
certyfikacyjne, aby w okreÊlonym terminie usunà∏
stwierdzone niezgodnoÊci i doprowadzi∏ swojà dzia∏alnoÊç do stanu zgodnego z przepisami ustawy.
3. Wydajàc decyzj´, o której mowa w ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e uniewa˝niç
zaÊwiadczenie certyfikacyjne, o którym mowa w art. 23
ust. 2, i umieÊciç je na liÊcie uniewa˝nionych zaÊwiadczeƒ certyfikacyjnych kwalifikowanych podmiotów
Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne. Przepisy dotyczàce listy uniewa˝nionych certyfikatów, o której mowa
w art. 22, stosuje si´ odpowiednio.
4. Uniewa˝nienie zaÊwiadczenia certyfikacyjnego,
o którym mowa w art. 23 ust. 2, wykorzystywanego do
weryfikacji poÊwiadczeƒ elektronicznych sk∏adanych
przez kwalifikowane podmioty Êwiadczàce us∏ugi certyfikacyjne, powoduje niewa˝noÊç tych poÊwiadczeƒ,
chyba ˝e zostanie udowodnione, ˝e poÊwiadczenie zosta∏o z∏o˝one przed uniewa˝nieniem zaÊwiadczenia
certyfikacyjnego.
5. Uniewa˝nienie poÊwiadczenia elektronicznego,
o którym mowa w ust. 4, wykorzystywanego do weryfikacji wa˝noÊci certyfikatów wydanych przez kwalifikowany podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne, powoduje niewa˝noÊç tych certyfikatów.
6. W przypadku uniewa˝nienia poÊwiadczenia elektronicznego, o którym mowa w ust. 4, wykorzystywanego do weryfikacji wa˝noÊci us∏ugi znakowania czasem Êwiadczonej przez kwalifikowany podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne, art. 7 ust. 2 i 3 nie stosuje
si´.
Art. 32. 1. Dokonujàc wezwania, o którym mowa
w art. 31 ust. 2, minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e na∏o˝yç na podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci 50 000 z∏otych, je˝eli stwierdzone nieprawid∏owoÊci by∏y szczególnie ra˝àce.
2. W razie nieusuni´cia nieprawid∏owoÊci w wyznaczonym terminie, minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e na∏o˝yç na podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci 50 000 z∏otych.
3. Przy ustalaniu wysokoÊci kar pieni´˝nych, o których mowa w ust. 1 i 2, minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki jest obowiàzany uwzgl´dniç rodzaj i wag´
stwierdzonych nieprawid∏owoÊci.

2) z∏o˝y wniosek o wykreÊlenie wpisu w rejestrze, lub

4. Kara pieni´˝na podlega egzekucji w trybie przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

3) planuje zakoƒczenie dzia∏alnoÊci i zawiadamia ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki zgodnie
z art. 28 ust. 2, lub

Art. 33. 1. W przypadku z∏o˝enia poÊwiadczenia
elektronicznego z ra˝àcym naruszeniem ustawy, decyzja o wykreÊleniu wpisu w rejestrze kwalifikowanych
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podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne jest natychmiast wykonalna.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisu
art. 40 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sàdzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104,
poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679,
Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5,
Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008 oraz
z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i 509, Nr 98, poz. 1070 i Nr 101,
poz. 1113) nie stosuje si´.
Art. 34. Od dnia dor´czenia decyzji o wykreÊleniu
wpisu w rejestrze kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne podmiot Êwiadczàcy
us∏ugi certyfikacyjne nie mo˝e zawieraç umów
o Êwiadczenie us∏ug certyfikacyjnych w zakresie polityki certyfikacji, której dotyczy decyzja.
Art. 35. 1. Kontrol´ przeprowadzajà pracownicy komórki organizacyjnej ministerstwa zapewniajàcego
obs∏ug´ ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki,
zwani dalej „kontrolerami”, na podstawie dowodu to˝samoÊci i imiennego upowa˝nienia okreÊlajàcego kontrolowany podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne,
zakres i podstaw´ prawnà podj´cia kontroli.
2. Imienne upowa˝nienia do przeprowadzenia kontroli wydaje minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki albo z jego upowa˝nienia dyrektor komórki organizacyjnej ministerstwa zapewniajàcego obs∏ug´ ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki.
3. Z upowa˝nienia ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki kontrol´, o której mowa w ust. 1, mogà
przeprowadziç równie˝ kontrolerzy, którzy sà pracownikami podmiotu, o którym mowa w art. 23 ust. 5, lub
jednostki certyfikujàcej w rozumieniu przepisów, o których mowa w art. 18 ust. 4.
4. W przypadku gdy kontrola odbywa si´ na podstawie upowa˝nienia ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki, podmiotowi oraz jednostce certyfikujàcej,
o których mowa w ust. 3, nale˝y si´ wynagrodzenie za
przeprowadzonà kontrol´.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zasady wynagradzania za
przeprowadzenie kontroli, na podstawie upowa˝nienia
ministra do kontroli, uwzgl´dniajàc zakres i rodzaj kontroli oraz uzasadnione koszty jej przeprowadzenia.
Art. 36. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
przeprowadza kontrol´:
1) z urz´du,
2) na ˝àdanie prokuratora lub sàdu, albo innych organów paƒstwowych upowa˝nionych do tego na
podstawie ustaw w zwiàzku z prowadzonymi przez
nie post´powaniami w sprawach dotyczàcych
dzia∏alnoÊci podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne.
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Art. 37. Kontrola ma na celu ustalenie, czy dzia∏alnoÊç podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyjne jest
zgodna z wymaganiami ustawy. Zakres kontroli okreÊla upowa˝nienie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lub
ust. 3.
Art. 38. W celu prawid∏owego przeprowadzenia
kontroli:
1) kierownicy kontrolowanych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne majà obowiàzek przedk∏adaç, na ˝àdanie kontrolera, wszelkie dokumenty
i materia∏y niezb´dne do przygotowania i przeprowadzenia kontroli, z zachowaniem przepisów
o ochronie informacji prawnie chronionych,
2) kontrolerzy majà prawo do:
a) wst´pu do obiektów i pomieszczeƒ kontrolowanych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne,
b) wglàdu do dokumentów i innych noÊników informacji, z wyjàtkiem danych s∏u˝àcych do sk∏adania podpisów i poÊwiadczeƒ elektronicznych
oraz innych informacji, które mogà s∏u˝yç do odtworzenia tych danych, bezpoÊrednio zwiàzanych z kontrolowanà dzia∏alnoÊcià, oraz zabezpieczania dokumentów i innych materia∏ów dowodowych, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji prawnie chronionych,
c) przeprowadzania ogl´dzin obiektów, innych
sk∏adników majàtkowych i przebiegu czynnoÊci
zwiàzanych ze Êwiadczeniem us∏ug certyfikacyjnych,
d) ˝àdania od pracowników kontrolowanych podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne
udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaÊnieƒ,
e) korzystania z pomocy bieg∏ych i specjalistów.
Art. 39. Do post´powania kontrolnego stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 31, 32, 35—41, 53—55, 57
i 59 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy˝szej Izbie
Kontroli (Dz.U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937), z tym ˝e ilekroç w tej ustawie mowa jest o:
1) Najwy˝szej Izbie Kontroli — nale˝y przez to rozumieç ministerstwo zapewniajàce obs∏ug´ ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki,
2) Prezesie Najwy˝szej Izbie Kontroli — nale˝y przez to
rozumieç ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki,
3) dyrektorze w∏aÊciwej jednostki kontrolnej — nale˝y
przez to rozumieç dyrektora w∏aÊciwej komórki organizacyjnej ministerstwa zapewniajàcego obs∏ug´ ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki,
o której mowa w art. 35 ust. 1,
4) kontrolerze — nale˝y przez to rozumieç kontrolera,
o którym mowa w art. 35 ust. 1 lub ust. 3.
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Art. 40. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki po
zapoznaniu si´ z protoko∏em i zastrze˝eniami oraz wyjaÊnieniami zg∏oszonymi przez kontrolowany podmiot
Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne powiadamia ten podmiot o wynikach kontroli i w razie stwierdzenia nieprawid∏owoÊci wyznacza termin ich usuni´cia, nie krótszy
ni˝ 14 dni.
Art. 41. 1. Kontroler jest obowiàzany zachowaç
w tajemnicy informacje, które uzyska∏ w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci s∏u˝bowych.
2. Obowiàzek zachowania tajemnicy trwa równie˝
po ustaniu zatrudnienia.
Art. 42. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
rozpatruje skargi na podmioty Êwiadczàce us∏ugi certyfikacyjne, stosujàc odpowiednio przepisy Kodeksu
post´powania administracyjnego.
Art. 43. 1. Pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych ministerstwa zapewniajàcego obs∏ug´
ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki wykonujàcy
zadania okreÊlone w ustawie nie mogà wykonywaç
dzia∏alnoÊci gospodarczej, byç wspólnikami lub akcjonariuszami ani wykonywaç obowiàzków osoby reprezentujàcej lub cz∏onka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyjne, a tak˝e pozostawaç z podmiotem Êwiadczàcym us∏ugi certyfikacyjne w stosunku pracy, stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.
2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne.
Art. 44. Pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych ministerstwa zapewniajàcego obs∏ug´ ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki wykonujàcy
zadania okreÊlone w ustawie, a tak˝e osoby wykonujàce okreÊlone w niej czynnoÊci na rzecz tych komórek organizacyjnych na podstawie umowy zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, sà
obowiàzani do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w zwiàzku z wykonywaniem tych czynnoÊci.
Rozdzia∏ VIII
Przepisy karne
Art. 45. Kto Êwiadczy us∏ugi certyfikacyjne jako
kwalifikowany podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne bez uprzedniego zawarcia wymaganej umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody
wyrzàdzone odbiorcom tych us∏ug, podlega grzywnie
do 1 000 000 z∏otych.
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elektronicznego, które zosta∏y przyporzàdkowane do
innej osoby, podlega grzywnie lub karze pozbawienia
wolnoÊci do lat 3 albo obu tym karom ∏àcznie.
Art. 48. Kto, Êwiadczàc us∏ugi certyfikacyjne, kopiuje lub przechowuje dane s∏u˝àce do sk∏adania bezpiecznego podpisu lub poÊwiadczenia elektronicznego
lub inne dane, które mog∏yby s∏u˝yç do ich odtworzenia, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolnoÊci
do lat 3 albo obu tym karom ∏àcznie.
Art. 49. 1. Kto, Êwiadczàc us∏ugi certyfikacyjne, wydaje certyfikat zawierajàcy nieprawdziwe dane, o których mowa w art. 20 ust. 1, podlega grzywnie lub karze
pozbawienia wolnoÊci do lat 3 albo obu tym karom
∏àcznie.
2. Tej samej karze podlega osoba, która w imieniu
podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyjne umo˝liwia wydanie certyfikatu, o którym mowa w ust. 1.
3. Tej samej karze podlega osoba, która pos∏uguje
si´ certyfikatem, o którym mowa w ust. 1.
Art. 50. Kto, Êwiadczàc us∏ugi certyfikacyjne,
wbrew obowiàzkowi, o którym mowa w art. 21 ust. 2
pkt 5 i 6, zaniecha uniewa˝nienia certyfikatu, podlega
grzywnie lub karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3 albo
obu tym karom ∏àcznie.
Art. 51. Kto, Êwiadczàc us∏ug´ znakowania czasem
jako kwalifikowany podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne, umo˝liwia oznaczenie danych czasem innym
ni˝ z chwili wykonywania tej us∏ugi oraz poÊwiadcza
elektronicznie tak powsta∏e dane, podlega grzywnie
lub karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3 albo obu tym
karom ∏àcznie.
Art. 52. 1. Kto, b´dàc obowiàzanym do zachowania
tajemnicy zwiàzanej ze Êwiadczeniem us∏ug certyfikacyjnych, ujawnia lub wykorzystuje, wbrew warunkom
okreÊlonym w ustawie, informacje obj´te tà tajemnicà,
podlega grzywnie do 1 000 000 z∏otych lub karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3 albo obu tym karom ∏àcznie.
2. Je˝eli sprawca dopuszcza si´ czynu okreÊlonego
w ust. 1 jako podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne
lub jako kontroler albo w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej lub osobistej, podlega grzywnie do 5 000 000
z∏otych lub karze pozbawienia wolnoÊci do lat 5 albo
obu tym karom ∏àcznie.
Art. 53. Karom okreÊlonym w art. 45—51 podlega
tak˝e ten, kto dopuszcza si´ czynów, o których mowa
w tych przepisach, dzia∏ajàc w imieniu lub w interesie
innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej.

Art. 46. Kto, Êwiadczàc us∏ugi certyfikacyjne,
wbrew obowiàzkowi okreÊlonemu w ustawie nie informuje osoby ubiegajàcej si´ o certyfikat o warunkach
uzyskania i u˝ywania certyfikatu, podlega grzywnie do
30 000 z∏otych.

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 47. Kto sk∏ada bezpieczny podpis elektroniczny
za pomocà danych s∏u˝àcych do sk∏adania podpisu

Art. 54. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27,

Rozdzia∏ IX
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poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11,
poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45,
poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741,
Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88,
poz. 983 i Nr 114, poz. 1191 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 91
i Nr 71, poz. 733) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 60 otrzymuje brzmienie:
„Art. 60. Z zastrze˝eniem wyjàtków w ustawie
przewidzianych, wola osoby dokonujàcej
czynnoÊci prawnej mo˝e byç wyra˝ona
przez ka˝de zachowanie si´ tej osoby, które ujawnia jej wol´ w sposób dostateczny,
w tym równie˝ przez ujawnienie tej woli
w postaci elektronicznej (oÊwiadczenie
woli).”;
2) art. 78 otrzymuje brzmienie:
„Art. 78. § 1. Do zachowania pisemnej formy czynnoÊci prawnej wystarcza z∏o˝enie
w∏asnor´cznego podpisu na dokumencie obejmujàcym treÊç oÊwiadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujàcych treÊç oÊwiadczeƒ woli,
z których ka˝dy jest podpisany przez
jednà ze stron, lub dokumentów,
z których ka˝dy obejmuje treÊç
oÊwiadczenia woli jednej ze stron
i jest przez nià podpisany.
§ 2. OÊwiadczenie woli z∏o˝one w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu jest równowa˝ne formie pisemnej.”
Art. 55. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160,
poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95
i Nr 40, poz. 399, z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94,
poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 119,
poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64,
Nr 100, poz. 1084 i Nr 111, poz. 1195) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 6 w ust. 1 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:
„6a) Êwiadczyç us∏ugi certyfikacyjne w rozumieniu
przepisów o podpisie elektronicznym, z wy∏àczeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez banki
w czynnoÊciach, których sà stronami,”;
2) w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Narodowego
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Banku Polskiego, zasady tworzenia, utrwalania,
przechowywania i zabezpieczania, w tym przy
zastosowaniu podpisu elektronicznego, dokumentów bankowych, o których mowa w ust. 2.”

Art. 56. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73,
poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321
oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42,
poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76,
poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113,
poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125,
poz. 1371, Nr 126, poz. 1382 i Nr 129, poz. 1441) w art. 9
w ust. 2 po pkt 4 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) nadzoru nad Êwiadczeniem us∏ug zwiàzanych
z podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym.”
Art. 57. Do dnia 31 grudnia 2003 r. wnioski, o których mowa w art. 24 ust. 2, zamiast aktualnego wypisu
z rejestru przedsi´biorców mogà zawieraç wypis z ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Art. 58. 1. Banki i organy w∏adzy publicznej, do
dnia 31 grudnia 2002 r., dostosujà swojà dzia∏alnoÊç
w zakresie Êwiadczenia us∏ug certyfikacyjnych oraz
wykorzystania systemów teleinformatycznych zwiàzanych ze Êwiadczeniem tych us∏ug do wymogów
ustawy.
2. W terminie 4 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
organy w∏adzy publicznej umo˝liwià odbiorcom
us∏ug certyfikacyjnych wnoszenie podaƒ i wniosków
oraz innych czynnoÊci w postaci elektronicznej,
w przypadkach gdy przepisy prawa wymagajà sk∏adania ich w okreÊlonej formie lub wed∏ug okreÊlonego
wzoru.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw administracji publicznej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
warunki techniczne i warunki bezpieczeƒstwa udost´pniania formularzy i wzorów, o których mowa
w ust. 2.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, w terminie roku od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy,
dostosuje przepisy regulujàce sposób wnoszenia
op∏at za czynnoÊci administracyjne do wymogów obrotu prawnego z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.
Art. 59. 1. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
9 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 4
pkt 3—6 oraz art. 11 ust. 4, które wchodzà w ˝ycie
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.
2. Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej traci moc przepis
art. 4 pkt 2.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

