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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 5 września 2016 r. 

 

o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 

 

(druk nr 268) 

 

U S T A W A   z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 23, 868 i 966) 

 

Art. 33. 

 § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności 

prawnych. 

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego 

lub zgłoszone do protokołu. 

[§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za 

pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.] 

<§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP.> 

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis 

pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca 

podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy 

innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może 

w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. 

[§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących 

umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich 

uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się przy użyciu mechanizmów 

określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpisy pełnomocnictwa lub 

odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie 

sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 18 pkt 1 tej ustawy.] 

<§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących 

umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich 

uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, opatrując odpisy 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów 

wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w 

formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 
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ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne.> 

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać 

pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik 

strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w 

imieniu strony. 

Art. 46. 

§ 1. Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swoim podpisem ze wskazaniem 

daty doręczenia. 

§ 2. Jeżeli odbierający pismo uchyla się od potwierdzenia doręczenia lub nie może tego 

uczynić, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała 

pismo, i przyczynę braku jej podpisu. 

§ 3. W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

doręczenie jest skuteczne, jeżeli adresat potwierdzi odbiór pisma w sposób, o którym 

mowa w § 4 pkt 3. 

§ 4. W celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego organ administracji 

publicznej przesyła na adres elektroniczny adresata zawiadomienie zawierające: 

1)   wskazanie, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego; 

2)   wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać pismo i pod którym 

powinien dokonać potwierdzenia doręczenia pisma; 

[3)   pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu identyfikacji 

pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym organu 

administracji publicznej, oraz informację o wymogu podpisania urzędowego 

poświadczenia odbioru w sposób wskazany w art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.] 

<3) pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu 

identyfikacji pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie 

teleinformatycznym organu administracji publicznej, oraz informację o wymogu 

podpisania urzędowego poświadczenia odbioru w określony sposób.> 

§ 5. W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego w sposób, o 

którym mowa w § 4 pkt 3, organ administracji publicznej po upływie 7 dni, licząc od dnia 

wysłania zawiadomienia, przesyła powtórne zawiadomienie o możliwości odebrania tego 

pisma. 

§ 6. W przypadku nieodebrania pisma doręczenie uważa się za dokonane po upływie 

czternastu dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia. 

§ 7. Zawiadomienia, o których mowa w § 4 i 5, mogą być automatycznie tworzone i 

przesyłane przez system teleinformatyczny organu administracji publicznej, a odbioru 

tych zawiadomień nie potwierdza się. 

§ 8. W przypadku uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za doręczone na 

podstawie § 6 organ administracji publicznej umożliwia adresatowi pisma dostęp do treści 

pisma w formie dokumentu elektronicznego przez okres co najmniej 3 miesięcy od dnia 

uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za doręczone oraz do informacji o 
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dacie uznania pisma za doręczone i datach wysłania zawiadomień, o których mowa w § 4 

i 5, w swoim systemie teleinformatycznym. 

§ 9. Warunki techniczne i organizacyjne doręczenia pisma w formie dokumentu 

elektronicznego określają przepisy ustawy, o której mowa w § 4 pkt 3. 

§ 10. Doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego w 

rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w § 4 pkt 3, następuje przez elektroniczną 

skrzynkę podawczą tego podmiotu, w sposób określony w tej ustawie. 

 

Art. 54. 

§ 1. W wezwaniu należy wskazać: 

1)   nazwę i adres organu wzywającego; 

2)   imię i nazwisko wzywanego; 

3)   w jakiej sprawie oraz w jakim charakterze i w jakim celu zostaje wezwany; 

4)  czy wezwany powinien się stawić osobiście lub przez pełnomocnika, czy też może 

złożyć wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego; 

5)   termin, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce 

stawienia się wezwanego lub jego pełnomocnika; 

6)   skutki prawne niezastosowania się do wezwania. 

[§ 2. Wezwanie powinno być zaopatrzone podpisem pracownika organu wzywającego, z 

podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego lub, jeżeli 

dokonywane jest z użyciem dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.] 

<§ 2. Wezwanie powinno być opatrzone podpisem pracownika organu wzywającego, z 

podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego lub, jeżeli 

dokonywane jest z użyciem dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

 

Art. 63. 

§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, 

telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych 

środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu 

administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i 

żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. 

§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez 

wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie 

wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje 

za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu. 

§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: 



- 4 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

[1)   być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 

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

zadania publiczne;] 

<1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób 

zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych 

danych w postaci elektronicznej;> 

2)   zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w 

odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego 

wzoru; 

3)   zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie. 

§ 3b. Jeżeli podanie, o którym mowa w § 3a, nie zawiera adresu elektronicznego, organ 

administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego 

nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w 

innej formie i zawiera ono żądanie, o którym mowa w art. 39
1
 § 1 pkt 2, doręczenie pism 

następuje na adres wskazany zgodnie z § 2, przy czym w pierwszym piśmie poucza się o 

warunku podania adresu elektronicznego w żądaniu doręczania pism środkami 

komunikacji elektronicznej. 

§ 4. Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli 

wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu 

elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie 

urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny. 

§ 5. Urzędowe poświadczenie odbioru podania wniesionego w formie dokumentu 

elektronicznego zawiera: 

1)   informację o tym, że pisma w sprawie będą doręczane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej; 

2)   pouczenie o prawie do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, o którym mowa w art. 39
1
 § 1d. 

 

Art. 73. 

§ 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. 

Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. 

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w 

obecności pracownika tego organu. 

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt 

sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony. 

[§ 3. Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o których 

mowa w § 1, w swoim systemie teleinformatycznym, po identyfikacji strony w sposób 

określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.] 

<§ 3. Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o 

których mowa w § 1, w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu 
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strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.> 

 

Art. 76a. 

 § 1. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 76 § 

1 lub 2, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot 

odpis lub wyciąg z dokumentu. Organ administracji publicznej zażąda udzielenia odpisu 

lub wyciągu, jeżeli strona sama uzyskać ich nie może. Gdy organ uzna za konieczne 

przejrzenie oryginału dokumentu, może wystąpić o jego dostarczenie. 

§ 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność 

z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie 

pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub 

doradcą podatkowym. 

[§ 2a. Jeżeli odpis dokumentu został sporządzony w formie dokumentu elektronicznego, 

poświadczenie jego zgodności z oryginałem, o którym mowa w § 2, dokonuje się przy 

użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpisy 

dokumentów poświadczane elektronicznie sporządzane są w formatach danych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy.] 

<§ 2a. Jeżeli odpis dokumentu został sporządzony w formie dokumentu elektronicznego, 

poświadczenie jego zgodności z oryginałem, o którym mowa w § 2, dokonuje się przy 

użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego 

profilem zaufanym ePUAP. Odpisy dokumentów poświadczane elektronicznie 

sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne.> 

§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez 

występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, 

rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego. 

§ 4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej zażąda 

od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 2, przedłożenia oryginału 

tego dokumentu. 

Art. 107. 

 [§ 1. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, 

oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie 

faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z 

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do 

wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, 

powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione 

powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna 

zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.] 
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<§ 1. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę 

wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, 

uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej 

odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby 

upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie 

dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do 

sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać 

ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.> 

§ 2. Przepisy szczególne mogą określać także inne składniki, które powinna zawierać decyzja. 

§ 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, 

które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z 

powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś 

uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów 

prawa. 

§ 4. Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony; 

nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji 

wydanych na skutek odwołania. 

§ 5. Organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji również w przypadkach, w których z 

dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub 

ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub porządek 

publiczny. 

Art. 124. 

[§ 1. Postanowienie powinno zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę 

jego wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział w 

postępowaniu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim 

trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, oraz podpis z 

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jego 

wydania lub, jeżeli postanowienie wydane zostało w formie dokumentu elektronicznego, 

powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu.] 

<§ 1. Postanowienie powinno zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, 

datę jego wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział w 

postępowaniu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w 

jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, oraz 

podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby 

upoważnionej do jego wydania lub, jeżeli postanowienie wydane zostało w formie 

dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.> 

§ 2. Postanowienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie 

zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz gdy wydane zostało na skutek 

zażalenia na postanowienie. 
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Art. 217. 

 § 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o 

zaświadczenie. 

§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 

1)   urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis 

prawa; 

2)   osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym 

potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. 

§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 

terminie siedmiu dni. 

[§ 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.] 

<§ 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się 

o zaświadczenie.> 

Art. 220. 

§ 1. Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na 

potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli: 

1)   znane są one organowi z urzędu; 

2)   możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie: 

a)  posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych, 

b)  rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ 

ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z 

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

publiczne, 

c)  wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w 

przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

d)  przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych 

(dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych). 

§ 2. Organ administracji publicznej żądający od strony lub innego uczestnika postępowania 

zaświadczenia albo oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego jest 

obowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów 

lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia albo oświadczenia. 

[§ 3. Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania nie może uzyskać w formie dokumentu 

elektronicznego zaświadczenia wymaganego do potwierdzenia faktów lub stanu prawnego 

lub innego dokumentu wydanego przez podmiot publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

jak również potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów postępowania, strona lub inny 

uczestnik postępowania może złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po 

uwierzytelnieniu jej przez wnoszącego, przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a 
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ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne.] 

<§ 3. Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania nie może uzyskać w formie 

dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego do potwierdzenia faktów 

lub stanu prawnego lub innego dokumentu wydanego przez podmiot publiczny 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, jak również potwierdzenia uiszczenia 

opłat i kosztów postępowania, strona lub inny uczestnik postępowania może złożyć 

elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przez wnoszącego, 

przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego 

profilem zaufanym ePUAP.> 

§ 4. Organ administracji publicznej może żądać przedłożenia oryginału zaświadczenia, innego 

dokumentu lub potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów postępowania, o których mowa 

w § 3, o ile złożona kopia nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności 

lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy. 

§ 5. Strona lub inny uczestnik postępowania przechowują zaświadczenie, inny dokument lub 

potwierdzenie uiszczenia opłat i kosztów postępowania, o których mowa w § 3, do dnia, 

w którym decyzja kończąca postępowanie stała się ostateczna. 

 

Art. 238. 

[§ 1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od 

którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z 

podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia 

skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu 

elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o 

odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i 

prawne oraz pouczenie o treści art. 239.] 

<§ 1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie 

organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, 

oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby 

upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w 

formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno 

zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239.> 

§ 2. W zawiadomieniu, o którym mowa w § 1, w jednostkach organizacyjnych resortu obrony 

narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego można pominąć imię i nazwisko osoby upoważnionej do załatwienia 

skargi. 
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U S T A W A   z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 i 585) 

 

[Art. 78
1
. 

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia 

woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem 

woli złożonym w formie pisemnej, chyba że ustawa lub czynność prawna zastrzega 

inaczej.] 

<Art. 78
1
. 

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie 

oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne 

z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.> 

 

Art. 81. 

§ 1. Jeżeli ustawa uzależnia ważność albo określone skutki czynności prawnej od urzędowego 

poświadczenia daty, poświadczenie takie jest skuteczne także względem osób 

nieuczestniczących w dokonaniu tej czynności prawnej (data pewna). 

§ 2. Czynność prawna ma datę pewną także w wypadkach następujących: 

1)   w razie stwierdzenia dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie urzędowym - od 

daty dokumentu urzędowego; 

2)   w razie umieszczenia na obejmującym czynność dokumencie jakiejkolwiek wzmianki 

przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza - 

od daty wzmianki; 

[3)   w razie znakowania czasem dokumentu w postaci elektronicznej - od daty znakowania 

czasem.] 

<3) w razie opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu dokumentu 

w postaci elektronicznej – od daty opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym 

znacznikiem czasu.> 

§ 3. W razie śmierci jednej z osób podpisanych na dokumencie datę złożenia przez tę osobę 

podpisu na dokumencie uważa się za pewną od daty śmierci tej osoby. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 

r. poz. 101, z późn. zm.) 

 

Art. 126. 

§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać: 
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1)   oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich 

przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 

2)   oznaczenie rodzaju pisma; 

3)   osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; 

4)   podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 

5)   wymienienie załączników. 

§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać 

oznaczenie przedmiotu sporu oraz: 

1)   oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli 

ustawowych i pełnomocników, 

2)   numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer 

identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on 

obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub 

3)   numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym 

właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie 

ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do 

jego posiadania. 

§ 2
1
. Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać 

sygnaturę akt. 

§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który 

przedtem nie złożył pełnomocnictwa. 

§ 3
1
. Przepisu § 3 nie stosuje się do pism wnoszonych w elektronicznym postępowaniu 

upominawczym. 

§ 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z 

wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała. 

[§ 5. 
(17)

 Pismo procesowe wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje 

się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.] 

<§ 5. Pismo procesowe wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

§ 6. 
(18)

 Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania i udostępniania konta w 

systemie teleinformatycznym, za pomocą którego można wnosić pisma procesowe, z 

uwzględnieniem sprawności postępowania, ochrony praw stron postępowania oraz 

możliwości składania jednorazowo wielu pism. 

 

Art. 324. 

§ 1. 
(46)

 Sąd wydaje wyrok po niejawnej naradzie sędziów. Narada obejmuje dyskusję, 

głosowanie nad mającym zapaść orzeczeniem i zasadniczymi powodami rozstrzygnięcia 

albo uzasadnieniem, jeżeli ma być wygłoszone, oraz spisanie sentencji wyroku. 
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§ 2. 
(47)

 Przewodniczący zbiera głosy sędziów według ich starszeństwa służbowego, a 

ławników według ich wieku, poczynając od najmłodszego, sam zaś głosuje ostatni. 

Sprawozdawca, jeżeli jest wyznaczony, głosuje pierwszy. Wyrok zapada większością 

głosów. Sędzia, który przy głosowaniu nie zgodził się z większością, może przy 

podpisywaniu sentencji zgłosić zdanie odrębne i obowiązany jest uzasadnić je na piśmie 

przed podpisaniem uzasadnienia. W razie zgłoszenia zdania odrębnego nie wygłasza się 

uzasadnienia. 

§ 3. Sentencję wyroku podpisuje cały skład sądu. 

[§ 4. W postępowaniu wszczętym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wyrok może 

być utrwalony w systemie teleinformatycznym i opatrzony bezpiecznym podpisem 

elektronicznym.] 

<§ 4. W postępowaniu wszczętym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wyrok 

może być utrwalony w systemie teleinformatycznym i opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.> 

Art. 505
30

. 

§ 1. Czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym może wykonywać 

referendarz sądowy. 

[§ 2. Czynności sądu, referendarza i przewodniczącego utrwalane są wyłącznie w systemie 

teleinformatycznym, a wytworzone w ich wyniku dane w postaci elektronicznej 

opatrywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z 

dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.] 

<§ 2. Czynności sądu, referendarza i przewodniczącego utrwalane są wyłącznie 

w systemie teleinformatycznym, a wytworzone w ich wyniku dane w postaci 

elektronicznej opatrywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

 

Art. 626
4
. 

[§ 1. Notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego działający jako administracyjny 

organ egzekucyjny składa wniosek o wpis wyłącznie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. Wniosek opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.] 

<§ 1. Notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego działający jako 

administracyjny organ egzekucyjny składa wniosek o wpis wyłącznie za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wniosek opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.> 

§ 2. Do wniosku, o którym mowa w § 1, dołącza się dokumenty stanowiące podstawę wpisu 

w księdze wieczystej, jeżeli zostały one sporządzone w postaci elektronicznej. 

§ 3. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej niesporządzone w postaci 

elektronicznej notariusz, komornik oraz naczelnik urzędu skarbowego działający jako 

administracyjny organ egzekucyjny przesyła sądowi właściwemu do prowadzenia księgi 

wieczystej w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku o wpis. 

§ 4. W przypadku wniosków składanych przez notariuszy i komorników obowiązek 

poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa odpowiednio na stronie czynności 
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notarialnej lub wierzycielu. O zobowiązaniu wierzyciela do poprawienia lub uzupełnienia 

wniosku sąd jednocześnie zawiadamia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

komornika, wskazując rodzaj braków formalnych, które uniemożliwiają nadanie 

wnioskowi prawidłowego biegu. 

Art. 694
3
. 

 § 1. Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego składa podmiot podlegający wpisowi 

do tego rejestru, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

§ 2. Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego jest uczestnikiem 

postępowania, chociażby nie był wnioskodawcą. Przepisu art. 510 § 2 nie stosuje się. 

§ 2
1
. 

(215)
 Brak organu lub brak w składzie organu powołanego do reprezentacji podmiotu 

podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego nie stanowi przeszkody do 

dokonania wpisu z urzędu. 

[§ 3. 
(216)

 Wniosek złożony do sądu rejestrowego drogą elektroniczną powinien być opatrzony 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Platformy 

Usług Administracji Publicznej (ePUAP).] 

<§ 3. Wniosek złożony do sądu rejestrowego drogą elektroniczną opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP.> 

§ 3
1
. 

(217)
 Wniosek złożony drogą elektroniczną o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowa została zawarta przy 

wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionego 

w systemie teleinformatycznym, może być także opatrzony innym podpisem 

elektronicznym, który spełnia wymagania dotyczące podpisu elektronicznego osób 

zawierających umowę takiej spółki. Przepisu nie stosuje się do wniosku o zmianę i 

wykreślenie wpisu. 

§ 3
2
. 

(218)
 Do wniosku złożonego przez pełnomocnika o wpis do Krajowego Rejestru 

Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym, nie dołącza się pełnomocnictwa, jednak 

pełnomocnik powinien powołać się na nie, wskazując jego datę, zakres i okoliczności 

wymienione w art. 87. 

§ 4. W przypadku złożenia wniosku w sposób opisany w § 3 i 3
1
 doręczenia orzeczeń i pism 

sądowych dokonywane będą osobom składającym tą drogą wniosek za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie rejestrowe. 

§ 5. Orzeczenia i pisma sądowe wysłane w sposób, o którym mowa w § 4, uznaje się za 

doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. W 

przypadku braku takiego potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 

dni od daty umieszczenia korespondencji w systemie teleinformatycznym określonym w § 

4. 
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Art. 694
4
. 

 § 1. Dokumenty, na których podstawie dokonuje się wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego, składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub 

wyciągach. 

§ 1
1
. Ilekroć konieczne jest badanie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 § 4, do 

wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokument uzyskany z systemu 

teleinformatycznego umożliwiający sądowi weryfikację istnienia i treści tytułu 

wykonawczego. Przed rozpoznaniem tego wniosku istnienie i treść tytułu wykonawczego 

podlegają zweryfikowaniu przez sędziego lub referendarza sądowego w systemie 

teleinformatycznym. 

[§ 2. 
(219)

 Dokumenty, o których mowa w § 1, składane drogą elektroniczną, powinny być 

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Platformy 

Usług Administracji Publicznej (ePUAP).] 

<§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 1, składane drogą elektroniczną, opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP.> 

§ 2
1
. Dokumenty, o których mowa w § 1, dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

o której mowa w art. 694
3
 § 3

1
, składane drogą elektroniczną, mogą być także opatrzone 

innym podpisem elektronicznym, który spełnia wymagania dotyczące podpisu 

elektronicznego osób zawierających umowę takiej spółki. 

[§ 3. Wypisy aktów notarialnych, wyciągi, odpisy i poświadczenia dokumentów mogą być 

przesłane do sądu drogą elektroniczną, jeżeli notariusz opatrzył je bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.] 

<§ 3. Wypisy aktów notarialnych, wyciągi, odpisy i poświadczenia dokumentów mogą 

być przesłane do sądu drogą elektroniczną, jeżeli notariusz opatrzył je 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

 

Art. 783. 

 § 1. 
(325)

 Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wymienia także tytuł egzekucyjny, 

a w razie potrzeby oznacza świadczenie podlegające egzekucji i zakres egzekucji oraz 

wskazuje czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, czy jako natychmiast 

wykonalne. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, tytułowi egzekucyjnemu 

opiewającemu na świadczenie pieniężne w walucie obcej sąd nada klauzulę wykonalności 

ze zobowiązaniem komornika do przeliczenia tej kwoty na walutę polską według 

średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 

sporządzenia planu podziału, a jeżeli planu podziału nie sporządza się - na dzień wypłaty 

kwoty wierzycielowi. 

§ 1
1
. 

(326)
 Niezwłocznie po ogłoszeniu postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, a gdy 

ogłoszenia nie było niezwłocznie po jego wydaniu, klauzulę wykonalności umieszcza się 

na tytule egzekucyjnym, a w przypadkach, o których mowa w art. 781 § 1
2
, na 

zweryfikowanym przez sąd dokumencie uzyskanym z systemu teleinformatycznego 
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potwierdzającym istnienie i treść tytułu egzekucyjnego. Klauzula wykonalności zawiera 

stwierdzenie, że tytuł egzekucyjny uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby - także 

informacje wskazane w § 1. Klauzulę wykonalności podpisuje sędzia albo referendarz 

sądowy. 

§ 2. 
(327)

 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, brzmienie klauzuli 

wykonalności, mając na względzie treść § 1 i 1
1
 oraz sprawne prowadzenie egzekucji i 

zapewnienie możliwości obrony praw jej uczestników. 

§ 3. 
(328)

 Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o których 

mowa w art. 777 § 1 pkt 1 i 1
1
, jest wydawane bez spisywania odrębnej sentencji, przez 

umieszczenie na tytule egzekucyjnym klauzuli wykonalności i opatrzenie jej podpisem 

sędziego albo referendarza sądowego, który wydaje postanowienie. Na oryginale 

orzeczenia umieszcza się wzmiankę o nadaniu klauzuli wykonalności. 

[§ 3
1
. 

(329)
 Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o których 

mowa w art. 777 § 1 pkt 1 i 1
1
, wydanym w postaci elektronicznej, jest wydawane bez 

spisywania odrębnej sentencji, poprzez umieszczenie klauzuli wykonalności w systemie 

teleinformatycznym i opatrzenie jej bezpiecznym podpisem elektronicznym, sędziego albo 

referendarza sądowego, który wydaje postanowienie.] 

<§ 3
1
. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o których 

mowa w art. 777 § 1 pkt 1 i 11, wydanym w postaci elektronicznej, jest wydawane 

bez spisywania odrębnej sentencji, poprzez umieszczenie klauzuli wykonalności w 

systemie teleinformatycznym i opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, sędziego albo referendarza sądowego, który wydaje postanowienie.> 

§ 3
2
. Przepisów § 3 i 3

1
 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 778

1
, art. 787, 

art. 787
1
, art. 788 oraz art. 789. 

§ 4. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o których mowa 

w art. 777 § 1 pkt 1 i 1
1
, wydanym w postaci elektronicznej pozostawia się wyłącznie w 

systemie teleinformatycznym, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 778
1
, art. 

787, art. 787
1
, art. 788 oraz art. 789. 

§ 4
1
. 

(332)
 (uchylony). 

§ 5. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, czynności sądu związane z nadawaniem 

klauzuli wykonalności, o której mowa w § 3
1
, oraz sposób przechowywania tytułów 

wykonawczych i posługiwania się tytułami wykonawczymi , o których mowa w § 4, przy 

uwzględnieniu potrzeby usprawnienia postępowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

korzystania z elektronicznych tytułów wykonawczych. 

 

[Art. 816
1
. 

 § 1. Po ukończeniu postępowania egzekucyjnego należy na tytule wykonawczym zaznaczyć 

wynik egzekucji i tytuł zatrzymać w aktach, a jeżeli świadczenie objęte tytułem nie zostało 

zaspokojone całkowicie, tytuł zwrócić wierzycielowi. 

§ 2. Jeżeli egzekucja była prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa w 

art. 783 § 4, wynik egzekucji odnotowuje się w systemie teleinformatycznym. 
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§ 3. Ukończenie postępowania egzekucyjnego w inny sposób niż przez umorzenie komornik 

stwierdza postanowieniem, rozstrzygając o kosztach.] 

 

<Art. 816
1
. 

Dane w postaci elektronicznej wytworzone w wyniku czynności komornika 

wymienionych w art. 797 § 4 i art. 816 § 2 opatrywane są kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.> 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 599, 868, 1228 i 1244) 

 

Art. 27. 

§ 1. Tytuł wykonawczy zawiera: 

1)   oznaczenie wierzyciela; 

1a)  
(12)

 oznaczenie organu albo organów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. d 

ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia 

usług (Dz. U. poz. 868); 

2)   wskazanie imienia i nazwiska lub firmy zobowiązanego i jego adresu, a także numeru 

identyfikacji podatkowej (NIP) lub numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu 

Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli zobowiązany taki numer posiada; 

3)   treść podlegającego egzekucji obowiązku, podstawę prawną tego obowiązku oraz 

stwierdzenie, że obowiązek jest wymagalny, a w przypadku egzekucji należności 

pieniężnej - także określenie jej wysokości, terminu, od którego nalicza się odsetki z 

tytułu niezapłacenia należności w terminie, oraz rodzaju i stawki tych odsetek; 

4)   wskazanie zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową albo przez 

ustanowienie zastawu skarbowego lub rejestrowego lub zastawu nieujawnionego w 

żadnym rejestrze, ze wskazaniem terminów powstania tych zabezpieczeń; 

5)   wskazanie podstawy prawnej pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej, 

jeżeli należność korzysta z tego prawa i prawo to nie wynika z zabezpieczenia 

należności pieniężnej; 

6)   wskazanie podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej; 

7)   datę wystawienia tytułu, podpis, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby 

upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela; 

8)   pouczenie zobowiązanego o skutkach niezawiadomienia organu egzekucyjnego o 

zmianie miejsca pobytu; 

9)   pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu w terminie 7 dni prawie zgłoszenia 

do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego; 

10)  klauzulę organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej; 
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11)  wskazanie środków egzekucyjnych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych; 

12)  datę doręczenia upomnienia, a jeżeli doręczenie upomnienia nie było wymagane, 

podstawę prawną braku tego obowiązku; 

13)  
(13)

 datę doręczenia zobowiązanemu powiadomienia o wniosku o egzekucję 

administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej, o którym mowa w art. 

18 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1a; 

14)  
(14)

 datę, do której można prowadzić egzekucję należności pieniężnej, o której mowa 

w art. 2 § 1 pkt 8 lit. g. 

§ 2. Jeżeli tytuł wykonawczy dotyczy należności spółki nieposiadającej osobowości prawnej, 

w tytule wykonawczym podaje się również imiona i nazwiska oraz adresy wspólników. 

§ 3. (uchylony). 

[§ 4. Tytuł wykonawczy przekazywany do organu egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej zawiera 

bezpieczny podpis elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o 

podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 

1893).] 

< 4. Tytuł wykonawczy przekazywany do organu egzekucyjnego przy wykorzystaniu 

systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej 

zawiera kwalifikowany podpis elektroniczny.> 

 

Art. 67. 

 § 1. Z zastrzeżeniem art. 68 § 1, podstawę zastosowania środków egzekucyjnych, o których 

mowa w art. 1a pkt 12 lit. a, stanowi zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego 

zobowiązanego u dłużnika zajętej wierzytelności albo protokół zajęcia prawa 

majątkowego, albo protokół zajęcia i odbioru ruchomości, albo protokół odbioru 

dokumentu, sporządzone według wzoru określonego w drodze rozporządzenia przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Określając wzór, minister 

uwzględni uwarunkowania wynikające z elektronicznego przetwarzania danych zawartych 

w tym zawiadomieniu lub protokołach. 

§ 1a. 
(50)

 Zawiadomienia o zajęciu i inne pisma w ramach stosowanego środka egzekucyjnego 

mogą być doręczane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem 

środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku nie stosuje się wzoru, o którym 

mowa w § 1. 

§ 2. Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego zobowiązanego u dłużnika zajętej 

wierzytelności zawiera: 

1)   oznaczenie zobowiązanego, wierzyciela i organu egzekucyjnego; 

2)   oznaczenie dłużnika zajętej wierzytelności; 

3)   określenie stosowanego środka egzekucyjnego; 

4)   numer tytułu wykonawczego stanowiącego podstawę do zajęcia; 

5)   kwotę należności, okres, za który należność została ustalona lub określona, termin 

płatności należności, rodzaj i stopę odsetek z tytułu niezapłacenia należności w terminie 

oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia wystawienia zawiadomienia; 
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6)   kwotę należnych kosztów egzekucyjnych; 

7)   wezwanie dłużnika zajętej wierzytelności do realizacji zajęcia lub powiadomienia organu 

egzekucyjnego o przeszkodzie w realizacji zajęcia; 

8)   pouczenie zobowiązanego i dłużnika zajętej wierzytelności o skutkach zajęcia; 

9)   datę wystawienia zawiadomienia, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska 

służbowego podpisującego oraz odcisk pieczęci organu egzekucyjnego. 

§ 2a. 
(51)

 Jeżeli zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego doręcza się dłużnikowi zajętej 

wierzytelności przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków 

komunikacji elektronicznej: 

1)   w zawiadomieniu o zajęciu nie umieszcza się podpisu z podaniem imienia, nazwiska i 

stanowiska służbowego podpisującego oraz odcisku pieczęci organu egzekucyjnego; 

2)   zawiadomienie o zajęciu zawiera numer Powszechnego Elektronicznego Systemu 

Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) zobowiązanego, 

o ile są znane organowi egzekucyjnemu; 

[3)   zawiadomienie o zajęciu opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym.] 

<3) zawiadomienie o zajęciu opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

§ 2b. 
(52)

 W przypadkach, o których mowa w § 1a, organ egzekucyjny sporządza wydruk 

zawiadomienia o zajęciu. Doręczenie zobowiązanemu wydruku zawiadomienia o zajęciu 

uznaje się za doręczenie odpisu tego zawiadomienia. 

§ 2c. 
(53)

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

sporządzania i dokonywania doręczeń dokumentów przesyłanych w ramach stosowanego 

środka egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem 

środków komunikacji elektronicznej, mając na względzie bezpieczeństwo posługiwania 

się dokumentami w postaci elektronicznej oraz sprawność i skuteczność egzekucji. 

§ 3. Do protokołu zajęcia prawa majątkowego stosuje się odpowiednio § 4. 

§ 4. Protokół zajęcia i odbioru ruchomości zawiera treść określoną w § 2 pkt 1, 4-6 i 9 oraz w 

art. 53 § 1 pkt 5, a ponadto: 

1)   wyszczególnienie zajętych ruchomości z podaniem ich ilości, rodzaju jednostki miary 

i wartości szacunkowej ruchomości, jeżeli jej oszacowanie nie zostało zastrzeżone dla 

biegłego skarbowego; 

2)   adnotację, które z zajętych ruchomości mogą być sprzedane bezpośrednio po zajęciu, 

a także które ruchomości poborca pozostawia pod dozorem zobowiązanego lub osoby 

zastępującej zobowiązanego, a które odbiera; 

3)   pouczenie zobowiązanego o skutkach zajęcia ruchomości i przysługującym mu prawie 

zaskarżenia w postaci zgłoszenia zarzutów; 

4)   pouczenie dozorcy o skutkach przyjęcia ruchomości pod dozór. 

§ 5. Protokół odebrania dokumentu zawiera treść określoną w § 2 pkt 1, 4-6 i 9 i § 4 pkt 3 

oraz w art. 53 § 1 pkt 1, 2 i 4-6, a ponadto: 

1)   oznaczenie lub opis odebranego dokumentu; 

2)   wartość szacunkową prawa majątkowego związanego z tym dokumentem. 
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U S T A W A   z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z 

późn.zm.) 

Art. 37b. 

 1. Dane do składania podpisu elektronicznego na potrzeby elektronicznego postępowania 

upominawczego są udzielane adwokatom po złożeniu stosownego wniosku za 

pośrednictwem właściwej okręgowej rady adwokackiej. 

[2. Dopuszcza się również komunikowanie się adwokata z sądem w elektronicznym 

postępowaniu upominawczym przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.] 

<2. Dopuszcza się również komunikowanie się adwokata z sądem w elektronicznym 

postępowaniu upominawczym przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego.> 

3. Wnioski adwokatów o udzielenie danych wskazanych w ust. 1 złożone do właściwej 

okręgowej rady adwokackiej będą przesyłane właściwemu sądowi wraz z potwierdzeniem 

udziału (zrzeszenia) adwokata we właściwej izbie adwokackiej. Osoby zamierzające 

komunikować się z sądem w sposób wskazany w ust. 2 zawiadamiają o tym sąd za 

pośrednictwem właściwej okręgowej rady adwokackiej, podając dane do weryfikacji 

podpisu elektronicznego. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, właściwa okręgowa rada adwokacka przesyła sądowi 

w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233) 

 

Art. 22
9
. 

1. Dane do składania podpisu elektronicznego na potrzeby elektronicznego postępowania 

upominawczego są udzielane radcom prawnym po złożeniu stosownego wniosku za 

pośrednictwem właściwej rady okręgowej izby radców prawnych. 

[2. Dopuszcza się również komunikowanie się radcy prawnego z sądem w elektronicznym 

postępowaniu upominawczym przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.] 

<2. Dopuszcza się również komunikowanie się radcy prawnego z sądem 

w elektronicznym postępowaniu upominawczym przy wykorzystaniu 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego.> 

3. Wnioski radców prawnych o udzielenie danych wskazanych w ust. 1 złożone do właściwej 

rady okręgowej izby radców prawnych będą przesyłane właściwemu sądowi wraz z 

potwierdzeniem udziału (zrzeszenia) radcy we właściwej okręgowej izbie radców 

prawnych. Osoby zamierzające komunikować się z sądem w sposób wskazany w ust. 2 

zawiadamiają o tym sąd za pośrednictwem właściwej rady okręgowej izby radców 

prawnych, podając dane do weryfikacji podpisu elektronicznego. 
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4. Informacje, o których mowa w ust. 3, właściwa rada okręgowej izby radców prawnych 

przesyła sądowi w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617) 

 

Art. 6a. 

 1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 

2. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć 

okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 

3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok 

ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek. 

4. Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na 

prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu 

prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z 

innych powodów ich powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego 

podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana. 

4a. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest wójt (burmistrz, 

prezydent miasta). 

5. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 10, są obowiązane złożyć właściwemu organowi 

podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego 

wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo 

wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu 

zmian, o których mowa w ust. 4. 

6. Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 10, ustala, w 

drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. 

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego 

w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. 

6a. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość 

zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na 

dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym 

przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 

2015 r. poz. 1830). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się 

w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji 

umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio. 
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7. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w 

podatku rolnym lub zaistniały zmiany, o których mowa w ust. 4, organ podatkowy 

dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek. 

8. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, 

jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne 

Lasów Państwowych są obowiązane: 

1)   składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu 

na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, 

sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy 

powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających 

powstanie tego obowiązku; 

2)   odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w ust. 4, 

w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian; 

3)   wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony 

w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 

marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. 

9. Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, o którym 

mowa w ust. 5 i ust. 8 pkt 1, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i 

ulg na podstawie przepisów ustawy. 

10. Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz 

osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości 

prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na 

zasadach obowiązujących osoby prawne. 

10a. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo 

w terminie płatności pierwszej raty. 

11. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy, o których mowa w ust. 5 i ust. 

8 pkt 1. W formularzach będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu 

opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego. 

12. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb składania informacji o 

gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

w szczególności: 

1)   ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z 

przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 

2)   sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

3)   rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. 

13. Rada gminy w uchwale, o której mowa w ust. 12, uwzględnia w szczególności: 

1)   zakres danych zawartych we wzorach określonych uchwałą rady gminy w sprawie 

wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny oraz konieczność ich 

opatrzenia podpisem elektronicznym; 

2)   potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych 

zawartych w informacjach o gruntach i deklaracjach na podatek rolny oraz potrzebę ich 

ochrony przed nieuprawnionym dostępem; 
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[3)   limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku 

wynikające z deklaracji na podatek rolny, a także wymagania dla poszczególnych 

rodzajów podpisu elektronicznego określone w przepisach o podpisie elektronicznym, w 

szczególności dotyczące weryfikacji podpisu elektronicznego i znakowania czasem.] 

<3) limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku 

wynikające z deklaracji na podatek rolny, a także wymagania dla poszczególnych 

rodzajów podpisu elektronicznego, w szczególności dotyczące weryfikacji podpisu 

elektronicznego i wykorzystania elektronicznych znaczników czasu.> 

14. Poświadczenie przez organ podatkowy złożenia informacji o gruntach lub deklaracji na 

podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się zgodnie z 

przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 

 

Art. 68. 

1. Rejestr związków prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej. 

1a. Wpisu w rejestrze związków międzygminnych dokonuje się na podstawie zgłoszenia 

wojewody. 

1b. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1a, może dotyczyć: 

1)   rejestracji związku międzygminnego; 

2)   zmiany statutu związku międzygminnego; 

3)   wykreślenia związku międzygminnego z rejestru związków międzygminnych. 

1c. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1a, zawiera oświadczenie o zgodności z prawem 

uchwał stanowiących podstawę do dokonania zgłoszenia. 

[1d. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1a, jest opatrywane bezpiecznym podpisem 

elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893).] 

<1d. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1a, opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.> 

2. (uchylony). 

3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb postępowania w sprawach: 

a)  rejestracji związku międzygminnego, 

b)  rejestracji zmiany statutu związku międzygminnego, 

c)  wykreślenia związku międzygminnego z rejestru związków międzygminnych, 

2)   wzór zgłoszenia w sprawie rejestracji związku międzygminnego, 

3)   wzór zgłoszenia w sprawie zmiany statutu związku międzygminnego, 

4)   wzór zgłoszenia w sprawie wykreślenia związku międzygminnego z rejestru 

związków międzygminnych, 
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5)   dokumentację niezbędną do sporządzenia zgłoszeń, o których mowa w pkt 2-4, 

6)   sposób prowadzenia rejestru związków międzygminnych, w tym sposób dokonywania 

wpisów w tym rejestrze, 

7)   zakres danych podlegających wpisowi do rejestru związków międzygminnych, 

8)   tryb ogłaszania statutu związku międzygminnego, zmiany tego statutu oraz informacji 

o wykreśleniu związku międzygminnego z rejestru związków międzygminnych 

- mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawności postępowania w sprawach 

dokonywania wpisów w rejestrze związków międzygminnych oraz ogłaszania aktów i 

informacji, o których mowa w pkt 8, jednolitości zgłoszeń oraz uwzględniając, że 

rejestr związków międzygminnych powinien zawierać w szczególności nazwę 

związku międzygminnego i jego siedzibę, oznaczenie gmin uczestniczących w 

związku oraz wskazanie zadań związku. 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 716) 

Art. 6. 

 1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 

2. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie 

budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia 

roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym 

rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym 

wykończeniem. 

3. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość 

opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania 

przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, 

poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 

to zdarzenie. 

4. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności 

uzasadniające ten obowiązek. 

5. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się 

proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. 

6. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 11, są obowiązane złożyć właściwemu organowi 

podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na 

formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności 

uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku 

od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3. 

7. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 11, 

ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia 
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przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu 

trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 

15 listopada roku podatkowego. 

8. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w 

zakresie podatku od nieruchomości lub zaistniało zdarzenie, o którym mowa w ust. 3, 

organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek. 

8a. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość 

zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na 

dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym 

przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 

2015 r. poz. 1830). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się 

w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji 

umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio. 

9. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, 

jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane: 

1)   składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu 

na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od 

nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego 

wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia 

zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; 

2)   odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 

3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia; 

3)   wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek 

właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, 

w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. 

10. Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz 

deklaracji na podatek od nieruchomości, o którym mowa w ust. 6 i w ust. 9 pkt 1, dotyczy 

również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy. 

11. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w 

posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z 

wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację 

na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby 

prawne. 

11a. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo 

w terminie płatności pierwszej raty. 

12. Rada gminy może zarządzać pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 

drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso. 
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13. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy, o których mowa w ust. 6 i w 

ust. 9 pkt 1; w formularzach zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu 

opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. 

14. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb składania informacji o 

nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności: 

1)   ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z 

przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 

2)   sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

3)   rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. 

15. Rada gminy w uchwale, o której mowa w ust. 14, uwzględnia w szczególności: 

1)   zakres danych zawartych we wzorach określonych uchwałą rady gminy w sprawie 

wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek 

od nieruchomości oraz konieczność ich opatrzenia podpisem elektronicznym; 

2)   potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych 

zawartych w informacjach o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracjach na 

podatek od nieruchomości oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem; 

[3)   limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku 

wynikające z deklaracji na podatek od nieruchomości, a także wymagania dla 

poszczególnych rodzajów podpisu elektronicznego określone w przepisach o podpisie 

elektronicznym, w szczególności dotyczące weryfikacji podpisu elektronicznego i 

znakowania czasem.] 

<3) limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku 

wynikające z deklaracji na podatek od nieruchomości, a także wymagania dla 

poszczególnych rodzajów podpisu elektronicznego, w szczególności dotyczące 

weryfikacji podpisu elektronicznego i wykorzystania elektronicznych znaczników 

czasu.> 

16. Poświadczenie przez organ podatkowy złożenia informacji o nieruchomościach i 

obiektach budowlanych lub deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej odbywa się zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z 

póżn. zm.) 

Art. 95h. 

 § 1. Notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia dokonuje 

jego wpisu do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia przez wprowadzenie, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych, o których mowa w § 2 pkt 3-6. 

[Notariusz opatruje wpis bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
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pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.] <Notariusz opatruje wpis 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

§ 2. Rejestr aktów poświadczenia dziedziczenia obejmuje: 

1)   numer wynikający z kolejności wpisu; 

2)   dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę dokonania wpisu; 

3)   dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia; 

4)   imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt poświadczenia dziedziczenia 

sporządziła osoba wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do 

dokonywania czynności notarialnych - nadto imię i nazwisko tej osoby; 

5)   imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz jego numer PESEL; 

6)   datę i miejsce zgonu spadkodawcy oraz jego ostatnie miejsce zamieszkania. 

§ 3. Z chwilą dokonania wpisu w rejestrze notariusz otrzymuje, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, zawiadomienie o zarejestrowaniu oraz możliwości uzyskania 

potwierdzenia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia ze wskazaniem numeru 

wynikającego z kolejności wpisu. W tym samym trybie notariusz uzyskuje zawiadomienie 

o niezarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia. 

§ 4. Adnotację o zarejestrowaniu umieszcza się na akcie poświadczenia dziedziczenia, 

wskazując numer wynikający z kolejności wpisu a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę 

i minutę dokonanego wpisu. 

§ 5. Zarejestrowanie nie następuje, jeżeli w stosunku do danego spadku został już uprzednio 

zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. 

 

Art. 95i. 

 § 1. Krajowa Rada Notarialna utworzy system informatyczny do prowadzenia rejestru aktów 

poświadczenia dziedziczenia oraz zapewnia notariuszom dostęp do tego systemu w celu 

dokonywania wpisów, dostęp do danych z rejestru oraz ochronę tych danych przed 

nieuprawnionym dostępem. [Podpis, elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, zapewnia notariuszowi oraz prezesowi sądu lub osobie przez 

niego wyznaczonej dostęp do Rejestru Sądowego.] <Dane weryfikowane za pomocą 

kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego zapewniają notariuszowi oraz 

prezesowi sądu lub osobie przez niego wyznaczonej dostęp do Rejestru 

Spadkowego.> 

§ 2. Krajowa Rada Notarialna udostępnia w sieciach informatycznych, a w szczególności na 

swojej stronie internetowej, informacje o zarejestrowanych aktach poświadczenia 

dziedziczenia obejmujące dane, o których mowa w art. 95h § 2. 

 

Art. 95y. 

§ 1. Notariusz niezwłocznie po sporządzeniu europejskiego poświadczenia spadkowego 

dokonuje jego wpisu do Rejestru Spadkowego przez wprowadzenie za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego danych wynikających z tego poświadczenia, o których 

mowa w art. 95ha pkt 3-7. [Notariusz opatruje wpis bezpiecznym podpisem 
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elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.] 

<Notariusz opatruje wpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

§ 2. Z chwilą dokonania wpisu w Rejestrze Spadkowym notariusz otrzymuje za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie o zarejestrowaniu oraz 

możliwości uzyskania potwierdzenia zarejestrowania europejskiego poświadczenia 

spadkowego ze wskazaniem numeru wpisu. W taki sam sposób notariusz uzyskuje 

zawiadomienie o niezarejestrowaniu europejskiego poświadczenia spadkowego. 

§ 3. Adnotację o zarejestrowaniu umieszcza się na europejskim poświadczeniu spadkowym, 

wskazując numer wpisu, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę dokonanego 

wpisu. 

§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do sprostowania, zmiany lub uchylenia 

europejskiego poświadczenia spadkowego albo zawieszenia jego skutków. 

 

Art. 97. 

§ 1. Każde poświadczenie powinno zawierać datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na 

żądanie - również godzinę dokonania czynności, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza 

i jego pieczęć. 

[§ 2. Elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym 

dokumentem notariusz opatruje bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Elektronicznego poświadczenia nie 

opatruje się pieczęcią notariusza.] 

<§ 2. Elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym 

dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 

2016 r. poz. 297) 

Art. 39. 

1. Sąd dokonuje wpisu do rejestru zastawów na wniosek zastawnika lub zastawcy, chyba że 

przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Do wniosku należy dołączyć umowę 

zastawniczą albo umowę, z której wynika nabycie przedmiotu zastawu wraz z zastawem 

rejestrowym, albo nabycie udziału we współwłasności przedmiotu zastawu, albo nabycie 

wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym lub jej części lub inny dokument 

stanowiący podstawę wpisu. 

2. Wniosek o wpis do rejestru składa się na urzędowym formularzu. 

[2a. Wnioski składane drogą elektroniczną powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W 

aktach przechowuje się wydruk tych wniosków i załączniki dokumentów wraz ze 

wskazaniem osób, które je podpisały.] 
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<2a. Wnioski składane drogą elektroniczną opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. W aktach przechowuje się wydruk tych wniosków i załączniki 

dokumentów wraz ze wskazaniem osób, które je podpisały.> 

3. Wniosek nieopłacony podlega zwróceniu. 

4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory urzędowych 

formularzy, odpowiadających wymaganiom przewidzianym dla pism procesowych oraz 

zawierających niezbędne pouczenia dla stron co do sposobu ich wypełniania, wnoszenia i 

skutków niedostosowania wniosku do tych wymagań. 

5. Urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej 

Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Art. 42. 

 1. Minister Sprawiedliwości utworzy centralną informację o zastawach rejestrowych. 

2. Zadaniem centralnej informacji o zastawach rejestrowych jest: utworzenie i eksploatacja 

połączeń rejestru zastawów w systemie informatycznym, prowadzenie zbioru informacji z 

rejestru zastawów oraz udzielanie informacji, wydawanie odpisów i zaświadczeń z 

rejestru zastawów. 

2a. Centralna informacja o zastawach rejestrowych może również udzielać informacji, 

wydawać odpisy i zaświadczenia z rejestru zastawów drogą elektroniczną. 

3. Odpisy i zaświadczenia wydane w formie papierowej przez centralną informację o 

zastawach rejestrowych mają moc dokumentów urzędowych. 

[3a. Odpisy i zaświadczenia wydane drogą elektroniczną przez centralną informację o 

zastawach rejestrowych opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, mają moc dokumentów urzędowych.] 

<3a. Odpisy i zaświadczenia wydane drogą elektroniczną przez centralną informację o 

zastawach rejestrowych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mają 

moc dokumentów urzędowych.> 

4. Centralna informacja o zastawach rejestrowych pobiera opłaty za udzielanie informacji 

oraz wydawanie odpisów i zaświadczeń. Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa. 

4a. Skarb Państwa, państwowe jednostki organizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego 

oraz związki międzygminne, związki powiatów, związki powiatowo-gminne i związki 

metropolitalne, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, nie 

ponoszą opłat, o których mowa w ust. 4. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 687 i 996) 

Art. 19. 
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 1. Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje 

wpis z urzędu. 

2. Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu albo na formularzu udostępnionym w 

systemie teleinformatycznym. Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza 

opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu - również opłatę za ogłoszenie w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

2a. Wnioski można także składać na niebarwnych formularzach stanowiących wydruki 

komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych. 

2b. [Wnioski składane drogą elektroniczną powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej 

(ePUAP).] <Wnioski składane drogą elektroniczną opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP.> Wniosek o pierwszy wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której 

umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie 

teleinformatycznym, składany drogą elektroniczną może być także opatrzony innym 

podpisem elektronicznym. 

3. Wniosek złożony z naruszeniem przepisu ust. 2 lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. Przepisu art. 130
1
 Kodeksu 

postępowania cywilnego nie stosuje się. 

3a. W razie wystąpienia innych braków niż wymienione w ust. 2 i 3, przepis art. 130 Kodeksu 

postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio. 

3b. Wniosek o wpis do Rejestru spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu 

wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, złożony drogą 

elektroniczną i nieopłacony nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem 

pisma do sądu. 

4. W razie zwrócenia wniosku zgodnie z ust. 3 może on być ponownie złożony w terminie 7 

dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek ponownie złożony nie jest 

dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie 

następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku, chyba że zwrot nastąpił na skutek braków 

uprzednio niewskazanych. 

5. Urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej 

Ministerstwa Sprawiedliwości. 

6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory, sposób i miejsca 

udostępniania urzędowych formularzy. Formularze te powinny odpowiadać wymaganiom 

przewidzianym dla pism procesowych oraz zawierać niezbędne pouczenia dla stron co do 

sposobu ich wypełniania, wnoszenia i skutków niedostosowania wniosku do tych 

wymagań. 

7. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb złożenia wniosku o wpis 

do Rejestru spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym, oraz składania innych wniosków przez 
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te spółki, mając na względzie potrzebę ułatwienia rejestracji spółek, zapewnienia 

sprawności postępowania, a także konieczność zabezpieczenia danych zgromadzonych w 

systemie, w tym danych osobowych. 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, 1250 i 1271) 

 

Art. 158. 

1. Rzeczoznawca majątkowy sporządza i podpisuje wyciąg z wykonanego przez siebie 

operatu szacunkowego, zawierający: 

1)   opis nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, w tym jej rodzaj oraz dane 

identyfikujące: 

a)  działki ewidencyjne, wchodzące w skład tej nieruchomości, oraz usytuowane na nich 

budynki, jeżeli przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa, 

b)  budynki lub lokale, jeżeli przedmiotem wyceny jest nieruchomość budynkowa lub 

nieruchomość lokalowa; 

2)   zakres i cel wyceny oraz zastosowane podejście w wycenie nieruchomości; 

3)   wartość nieruchomości, wraz ze wskazaniem rodzaju wartości oraz daty jej określenia. 

[2. W terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia sporządzenia operatu szacunkowego 

rzeczoznawca majątkowy przekazuje, z uwzględnieniem art. 175 ust. 3, wyciąg z 

wykonanego przez siebie operatu szacunkowego, zawierającego dane, o których mowa w 

ust. 1, organom prowadzącym kataster nieruchomości za pośrednictwem elektronicznej 

platformy usług administracji publicznej, o której mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), podpisując go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 tej ustawy, albo bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.] 

<2. W terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia sporządzenia operatu szacunkowego 

rzeczoznawca majątkowy przekazuje, z uwzględnieniem art. 175 ust. 3, wyciąg z 

wykonanego przez siebie operatu szacunkowego, zawierający dane, o których mowa 

w ust. 1, organom prowadzącym kataster nieruchomości za pośrednictwem 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w art. 3 pkt 

13 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 

…), opatrując go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku dokonania przez rzeczoznawcę 

majątkowego potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego, o którym mowa w art. 

156 ust. 4. 
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U S T A W A    z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 

z późn. zm.) 

 

Art. 3b. 

§ 1. Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zawierać: 

1)   dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze deklaracji 

określonym w odrębnych przepisach; 

2)   jeden podpis elektroniczny. 

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   (uchylony) 

2)   sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

3)   rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy 

deklaracji lub podań. 

§ 3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w § 2, minister właściwy do spraw finansów 

publicznych powinien uwzględnić: 

1)   potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych 

zawartych w deklaracjach i podaniach oraz potrzebę ich ochrony przed 

nieuprawnionym dostępem; 

[2)   limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku 

wynikających z deklaracji i rodzaj podatku, którego dotyczy deklaracja, a także 

wymagania dla poszczególnych rodzajów podpisu określone w przepisach o podpisie 

elektronicznym, w szczególności dotyczące weryfikacji podpisu i znakowania czasem.] 

<2) limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku 

wynikających z deklaracji i rodzaj podatku, którego dotyczy deklaracja, a także 

wymagania dla poszczególnych rodzajów podpisu elektronicznego, 

w szczególności dotyczące weryfikacji podpisu i kwalifikowanych elektronicznych 

znaczników czasu.> 

Art. 3f. 

[§ 1. Identyfikacja podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób 

trzecich na portalu podatkowym następuje przez zastosowanie kwalifikowanego 

certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o 

podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) lub przez 

zastosowanie profilu zaufanego ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.] 

<§ 1. Uwierzytelnianie podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych 

oraz osób trzecich na portalu podatkowym wymaga użycia danych weryfikowanych 

za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo profilu 

zaufanego ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.> 
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§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

zakres i warunki korzystania z portalu podatkowego, mając na względzie potrzebę 

zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych we 

wnioskach, deklaracjach i pismach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym 

dostępem. 

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, inny sposób identyfikacji na portalu podatkowym niż przewidziany w § 1, 

mając na względzie potrzebę upowszechniania kontaktów z organami podatkowymi za 

pośrednictwem portalu podatkowego oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, 

poufności i pewności w procesie identyfikacji. 

§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

rodzaje spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego, mając 

na względzie potrzebę stopniowego upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z 

organami podatkowymi oraz charakter tych spraw. 

§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

wskazać organy podatkowe, które załatwiają sprawy z wykorzystaniem portalu 

podatkowego, mając na względzie usprawnienie pracy urzędów i obsługi podatników, 

płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich. 

 

Art. 14c. 

§ 1. 
(20)

 Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku 

stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z 

uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli 

stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. 

§ 2. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera 

wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. 

§ 3. Interpretacja indywidualna zawiera pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu 

administracyjnego. 

[§ 4. 
(21)

 Interpretacja indywidualna wydana w formie dokumentu elektronicznego jest 

opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.] 

<§ 4. Interpretację indywidualną wydaną w formie dokumentu elektronicznego opatruje 

się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP.> 

 

Art. 138a. 

 § 1. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej 

osobistego działania. 

§ 2. Pełnomocnictwo może być ogólne, szczególne albo do doręczeń. 

[§ 3. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za 

pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.] 
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<§ 3. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP.> 

§ 4. Adwokat, radca prawny i doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis 

udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich 

umocowanie. Organ podatkowy może w razie wątpliwości zażądać urzędowego 

poświadczenia podpisu strony. 

[§ 5. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie 

zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje 

się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpisy 

pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie 

uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy.] 

<§ 5. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących 

umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich 

uwierzytelnienia, o którym mowa w § 4, dokonuje się, opatrując odpisy 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów 

wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w 

formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne.> 

 

Art. 143. 

 § 1. Organ podatkowy może upoważnić funkcjonariusza celnego lub pracownika kierowanej 

jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu i w ustalonym zakresie, a w 

szczególności do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń. 

[§ 1a. Upoważnienie może obejmować podpisywanie pism w formie dokumentu 

elektronicznego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.] 

<§ 1a. Upoważnienie może obejmować podpisywanie pism w formie dokumentu 

elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 i 1a, może być udzielone również: 

1)  pracownikom obsługującym naczelnika urzędu skarbowego - przez naczelnika urzędu 

skarbowego; 

2)  pracownikom obsługującym dyrektora izby skarbowej - przez dyrektora izby 

skarbowej; 

3)   funkcjonariuszom celnym lub pracownikom urzędu celnego - przez naczelnika urzędu 

celnego; 

4)   funkcjonariuszom celnym lub pracownikom izby celnej - przez dyrektora izby celnej; 
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5)   
(225)

 pracownikom Biura Krajowej Informacji Podatkowej - przez dyrektora Biura 

Krajowej Informacji Podatkowej; 

6)   
(226)

 funkcjonariuszom celnym lub pracownikom urzędu celnego lub izby celnej - 

przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

§ 3. Upoważnienie udzielane jest w formie pisemnej. 

 

Art. 144b. 

[§ 1. W przypadku pism wydanych w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu 

systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które 

zostały podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP, doręczenie może polegać na doręczeniu wydruku pisma uzyskanego z tego 

systemu odzwierciedlającego treść tego pisma, jeżeli strona nie wnosiła o doręczanie pism 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub nie wyraziła zgody na doręczanie pism 

w taki sposób. 

§ 2. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, zawiera: 

1)   informację, że pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych i podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby, 

która je podpisała; 

2)   identyfikator tego pisma, nadawany przez system teleinformatyczny ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych.] 

<§ 1. W przypadku pism wydanych w formie dokumentu elektronicznego przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, doręczenie może polegać 

na doręczeniu wydruku pisma uzyskanego z tego systemu odzwierciedlającego treść 

tego pisma, jeżeli strona nie wnosiła o doręczanie pism za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej lub nie wyraziła zgody na doręczanie pism w taki sposób. 

§ 2. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, zawiera: 

1) informację, że pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego osoby, która je podpisała; 

2) identyfikator tego pisma, nadawany przez system teleinformatyczny ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych.> 

§ 3. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, może zawierać mechanicznie odtwarzany podpis 

osoby, która podpisała pismo. 
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§ 4. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w 

piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

 

Art. 152a. 

§ 1. W celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego organ podatkowy 

przesyła na adres elektroniczny adresata zawiadomienie zawierające: 

1)   informację, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego; 

2)   wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać pismo i pod którym 

powinien dokonać potwierdzenia doręczenia pisma; 

[3)   pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu identyfikacji 

pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym organu 

podatkowego, oraz informację o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia odbioru 

w sposób, o którym mowa w art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.] 

<3) pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu identyfikacji 

pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym organu 

podatkowego, oraz informację o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia 

odbioru w określony sposób.> 

§ 2. W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego w sposób 

określony w § 1 pkt 3, organ podatkowy po upływie 7 dni, licząc od dnia wysłania 

zawiadomienia, przesyła powtórne zawiadomienie o możliwości odebrania tego pisma. 

§ 3. W przypadku nieodebrania pisma doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, 

licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia. 

§ 4. Zawiadomienia, o których mowa w § 1 i 2, mogą być automatycznie tworzone i 

przesyłane przez system teleinformatyczny organu podatkowego, a odbioru tych 

zawiadomień nie potwierdza się. 

§ 5. 
(249)

 W przypadku doręczenia, o którym mowa w § 3, organ podatkowy umożliwia 

adresatowi pisma dostęp do treści pisma w formie dokumentu elektronicznego przez okres 

co najmniej 3 miesięcy od dnia uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za 

doręczone oraz informacji o dacie uznania pisma za doręczone i o datach wysłania 

zawiadomień, o których mowa w § 1 i 2, w systemie teleinformatycznym. 

§ 6. Warunki techniczne i organizacyjne doręczania pism w formie dokumentu 

elektronicznego określają przepisy ustawy, o której mowa w § 1 pkt 3. 

 

Art. 159. 

§ 1. W wezwaniu należy wskazać: 

1)   nazwę i adres organu podatkowego; 

2)   imię i nazwisko osoby wzywanej; 

3)   w jakiej sprawie i w jakim charakterze oraz w jakim celu osoba ta zostaje wezwana; 

4)  czy osoba wezwana powinna stawić się osobiście lub przez pełnomocnika, czy też może 

złożyć wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego; 
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4a)  
(258)

 czy dokumenty mogą być przedłożone w formie dokumentu elektronicznego lub na 

informatycznych nośnikach danych; 

5)   termin, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce 

zgłoszenia się osoby wzywanej lub jej pełnomocnika; 

6)   skutki prawne niezastosowania się do wezwania. 

§ 1a. W przypadku wzywania strony na przesłuchanie w wezwaniu należy również 

poinformować o prawie odmowy wyrażenia zgody na przesłuchanie i o związanej z tym 

możliwości niestawienia się na wezwanie. 

[§ 2. 
(259)

 Wezwanie powinno być podpisane przez pracownika organu podatkowego, z 

podaniem jego imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, a jeżeli jest sporządzone w 

formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.] 

<§ 2. Wezwanie powinno być podpisane przez pracownika organu podatkowego, 

z podaniem jego imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, a jeżeli jest sporządzone 

w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP.> 

Art. 168. 

§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) mogą być 

wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego, utworzoną 

na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, lub portal podatkowy. 

§ 1a. 
(267)

 Podania organów administracji publicznej są wnoszone za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego, 

chyba że wystąpią problemy techniczne uniemożliwiające wnoszenie pism w tej formie. 

W takim przypadku podanie wnosi się w formie pisemnej. 

§ 2. 
(268)

 Podanie powinno zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której 

pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo 

miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator 

podatkowy, a w przypadku nierezydentów - numer i serię paszportu lub innego 

dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie 

posiadają identyfikatora podatkowego, a także czynić zadość innym wymogom ustalonym 

w przepisach szczególnych. 

§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokółu powinno być podpisane przez 

wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Jeżeli podanie 

wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje 

za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu. 

§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: 
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[1)   być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 

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

zadania publiczne;] 

<1) być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;> 

2)   zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w 

odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego 

wzoru; 

3)   zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie. 

§ 3b. Jeżeli podanie, o którym mowa w § 3a, nie zawiera adresu elektronicznego, organ 

podatkowy przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie 

wniesione w formie dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i 

zawiera ono żądanie, o którym mowa w art. 144a § 1 pkt 2, doręczenie pism następuje na 

adres wskazany zgodnie z § 2, przy czym w pierwszym piśmie poucza się o warunku 

podania adresu elektronicznego w żądaniu doręczania pism środkami komunikacji 

elektronicznej. 

§ 4. Organ podatkowy obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego 

zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego, organ 

obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego 

poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny. 

§ 4a. Urzędowe poświadczenie odbioru podania wniesionego w formie dokumentu 

elektronicznego zawiera: 

1)   informację o tym, że pisma w sprawie będą doręczane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej; 

2)   pouczenie o prawie do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, o którym mowa w art. 144a § 1b. 

§ 5. (uchylony) 

 

Art. 194a. 

§ 1. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub jednostki, o których mowa w art. 194 § 

1 i 2, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub jednostkę odpis 

lub wyciąg z dokumentu. Organ podatkowy zażąda udzielenia odpisu lub wyciągu, jeżeli 

strona sama uzyskać ich nie może. Gdy organ podatkowy uzna za konieczne przejrzenie 

oryginału dokumentu, może wystąpić o jego dostarczenie. 

§ 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność 

z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie 

pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym. 

[§ 2a. Jeżeli odpis dokumentu został sporządzony w formie dokumentu elektronicznego, 

poświadczenie jego zgodności z oryginałem, o którym mowa w § 2, dokonuje się przy 

użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpisy 
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dokumentów poświadczane elektronicznie sporządzane są w formatach danych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy.] 

<§ 2a. Jeżeli odpis dokumentu został sporządzony w formie dokumentu elektronicznego, 

poświadczenia jego zgodności z oryginałem, o którym mowa w § 2, dokonuje się przy 

użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego 

profilem zaufanym ePUAP. Odpisy dokumentów poświadczane elektronicznie są 

sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne.> 

§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez 

występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym lub 

doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego. 

§ 4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ podatkowy zażąda od strony, 

składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 2, przedłożenia oryginału tego 

dokumentu. 

Art. 210. 

§ 1. Decyzja zawiera: 

1)   oznaczenie organu podatkowego; 

2)   datę jej wydania; 

3)   oznaczenie strony; 

4)   powołanie podstawy prawnej; 

5)   rozstrzygnięcie; 

6)   uzasadnienie faktyczne i prawne; 

7)   pouczenie o trybie odwoławczym - jeżeli od decyzji służy odwołanie; 

[8)  
(303)

 podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego, a jeżeli decyzja została wydana w formie dokumentu elektronicznego - 

bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.] 

<8) podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego, a jeżeli decyzja została wydana w formie dokumentu elektronicznego 

– kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem 

zaufanym ePUAP.> 

§ 1a. 
(304)

 Decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od 

nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego 

zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, 

może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać 

podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze 

stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania. 

§ 2. 
(305)

 Decyzja, w stosunku do której może zostać wniesiona skarga do sądu 

administracyjnego, zawiera pouczenie o możliwości wniesienia skargi. 

§ 2a. 
(306)

 Decyzja nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera również pouczenie o 
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odpowiedzialności karnej za usunięcie, ukrycie, zbycie, darowanie, zniszczenie, 

rzeczywiste lub pozorne obciążenie albo uszkodzenie składników majątku strony, mające 

na celu udaremnienie zabezpieczenia lub egzekucji obowiązku wynikającego z tej decyzji. 

§ 2b. 
(307)

 W decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a organ podatkowy wskazuje także 

wysokość zobowiązania podatkowego, nadpłaty, zwrotu podatku lub straty podatkowej 

ustaloną albo określoną w związku z zastosowaniem tego przepisu. 

§ 2c. 
(308)

 Decyzja organu podatkowego w sprawie, w której Rada wydała negatywną opinię, 

zawiera ustosunkowanie się do tej opinii. 

§ 3. Przepisy prawa podatkowego mogą określać także inne składniki, które powinna 

zawierać decyzja. 

§ 4. Uzasadnienie faktyczne decyzji zawiera w szczególności wskazanie faktów, które organ 

uznał za udowodnione, dowodów, którym dał wiarę, oraz przyczyn, dla których innym 

dowodom odmówił wiarygodności, uzasadnienie prawne zaś zawiera wyjaśnienie 

podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa. 

§ 5. Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony. 

Nie dotyczy to decyzji wydanej na skutek odwołania bądź na podstawie której przyznano 

ulgę w zapłacie podatku. 

 

Art. 217. 

§ 1. Postanowienie zawiera: 

1)   oznaczenie organu podatkowego; 

2)   datę jego wydania; 

3)   oznaczenie strony albo innych osób biorących udział w postępowaniu; 

4)   powołanie podstawy prawnej; 

5)   rozstrzygnięcie; 

6)   pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu 

administracyjnego; 

[7)  
(311)

 podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego, a jeżeli postanowienie zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego - 

bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.] 

<7) podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego, a jeżeli postanowienie zostało wydane w formie dokumentu 

elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony 

profilem zaufanym ePUAP.> 

§ 2. Postanowienie zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie zażalenie lub 

skarga do sądu administracyjnego oraz gdy wydane zostało na skutek zażalenia na 

postanowienie. 

 

Art. 282b. 

§ 1. Organy podatkowe zawiadamiają kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli 

podatkowej, z zastrzeżeniem art. 282c. 
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§ 2. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed 

upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli 

kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, 

wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. 

§ 3. 
(351)

 Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga 

zgody lub wniosku kontrolowanego. W razie wyrażenia zgody lub złożenia wniosku 

ustnie kontrolujący sporządza adnotację. 

§ 4. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej zawiera: 

1)   oznaczenie organu; 

2)   datę i miejsce wystawienia; 

3)   oznaczenie kontrolowanego; 

4)   wskazanie zakresu kontroli; 

5)   pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji; 

[6)  
(352)

 podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia, a jeżeli zawiadomienie zostało 

wydane w formie dokumentu elektronicznego - bezpieczny podpis elektroniczny 

weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony 

profilem zaufanym ePUAP.] 

<6) podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia, a jeżeli zawiadomienie zostało 

wydane w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny 

albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.> 

§ 5. 
(353)

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, uwzględniając elementy 

zawiadomienia określone w § 4 oraz możliwość wyrażenia zgody na wszczęcie kontroli 

lub złożenia wniosku o wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia. 

Art. 306d. 

§ 1. Organ podatkowy nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie 

faktów lub stanu prawnego, jeżeli znane są one organowi z urzędu lub możliwe są do 

ustalenia przez organ na podstawie: 

1)   posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych; 

2)   przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych; 

3)   rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma 

dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 

4)   informacji otrzymanych od innego podmiotu publicznego na zasadach określonych w 

przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. 

§ 2. Organ podatkowy żądający od strony zaświadczenia albo oświadczenia w celu 

potwierdzenia faktów albo stanu prawnego jest obowiązany wskazać przepis prawa 

wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze 

zaświadczenia albo oświadczenia. 
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[§ 3. Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania nie może uzyskać w formie dokumentu 

elektronicznego zaświadczenia wymaganego na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego 

lub innego dokumentu wydanego przez podmiot publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

jak również potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów postępowania, strona lub inny 

uczestnik postępowania może złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po 

uwierzytelnieniu jej przez wnoszącego, przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a 

ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne.] 

<§ 3. Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania nie może uzyskać w formie 

dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego na potwierdzenie faktów 

lub stanu prawnego lub innego dokumentu wydanego przez podmiot publiczny 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, jak również potwierdzenia uiszczenia 

opłat i kosztów postępowania, strona lub inny uczestnik postępowania może złożyć 

elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przez wnoszącego, 

przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego 

profilem zaufanym ePUAP.> 

§ 4. Organ podatkowy może żądać przedłożenia oryginału zaświadczenia, innego dokumentu 

lub potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów postępowania, o których mowa w § 3, o ile 

złożona kopia nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności lub jeżeli jest 

to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy. 

§ 5. Strona lub inny uczestnik postępowania przechowują zaświadczenie, inny dokument lub 

potwierdzenie uiszczenia opłat i kosztów postępowania, o których mowa w § 3, do dnia, 

w którym decyzja kończąca postępowanie stała się ostateczna. 

 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z 

późn. zm.) 

Art. 6. 

1. Poza wykonywaniem czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, banki 

mogą: 

1) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki 

uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych; 

2)   zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych; 

3)   dokonywać obrotu papierami wartościowymi; 

4)   dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na 

składniki majątku dłużnika; 

5)   nabywać i zbywać nieruchomości; 

6)   świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych; 
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[6a)  świadczyć usługi certyfikacyjne w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, 

z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez 

banki w czynnościach, których są stronami;] 

<6a) świadczyć usługi zaufania oraz wydawać środki identyfikacji 

elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania;> 

7)   świadczyć inne usługi finansowe; 

8)   wykonywać inne czynności, jeżeli przepisy odrębnych ustaw uprawniają je do tego. 

2. 
(36)

 Bank jest obowiązany do sprzedaży składników majątku, o których mowa w ust. 1 pkt 

4, w okresie nie dłuższym niż 5 lat od daty nabycia. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie spoczywa na banku, jeżeli przejęte składniki 

majątku wykorzysta do prowadzenia własnej działalności bankowej. 

 

<Art. 7b. 

Oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 

pkt 6a, mogą być składane w postaci elektronicznej.> 

 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 543, 749, 1020 i 1250) 

 

Art. 9. 

1. Dział gospodarka obejmuje sprawy gospodarki, w tym konkurencyjności gospodarki, 

współpracy gospodarczej z zagranicą, oceny zgodności, miar i probiernictwa, własności 

przemysłowej, innowacyjności, działalności gospodarczej, promocji gospodarki polskiej 

w kraju i za granicą, oraz współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego. 

2. Do ministra właściwego do spraw gospodarki należą w szczególności sprawy: 

1)   kształtowania warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej; 

2)   podejmowania działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz innowacyjności 

gospodarki polskiej; 

3)   formułowania założeń współpracy gospodarczej z zagranicą; 

4)   współpracy z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym oraz 

prowadzenia działań w zakresie kształtowania i realizacji zasad wymiany handlowej Unii 

Europejskiej z krajami trzecimi, w tym w szczególności w ramach wspólnej polityki 

handlowej Unii Europejskiej; 

5)   promocji gospodarki, w tym wspierania rozwoju eksportu i inwestycji polskich za granicą 

oraz wspierania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych; 

[6)   nadzoru nad świadczeniem usług związanych z podpisem elektronicznym w rozumieniu 

przepisów o podpisie elektronicznym;] 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 
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9)   kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu 

strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego 

pokoju i bezpieczeństwa w związku z porozumieniami i zobowiązaniami 

międzynarodowymi; 

10)  wprowadzania środków administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami, a 

także sprawy przywozu i wywozu technologii; 

11)  udziału w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie polityki gospodarczej. 

3. 
(1)

 Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad Prezesem Głównego 

Urzędu Miar i Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz nad działalnością Urzędu 

Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki podlega Urząd Dozoru Technicznego oraz 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki pełni funkcję koordynatora krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych. 

 

Art. 12a. 

1. Dział informatyzacja obejmuje sprawy: 

1)   informatyzacji administracji publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania 

publiczne; 

2)   systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej; 

3)   wspierania inwestycji w dziedzinie informatyzacji; 

4)   realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie 

informatyzacji i telekomunikacji; 

5)   udziału w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie informatyzacji; 

6)   rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu; 

7)   rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną; 

8)   kształtowania polityki państwa w zakresie ochrony danych osobowych; 

9)   telekomunikacji; 

10)  bezpieczeństwa cyberprzestrzeni; 

11)  rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego oraz 

Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych; 

12)  ewidencji pojazdów, ewidencji kierowców oraz ewidencji posiadaczy kart 

parkingowych[.] <;> 

<13) nadzoru nad świadczeniem usług zaufania w rozumieniu przepisów o 

usługach zaufania.> 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej. 
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U S T A W A    z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

814) 

Art. 68. 

1. Rejestr związków powiatów prowadzi minister właściwy do spraw administracji 

publicznej. 

2. Wpisu w rejestrze związków powiatów dokonuje się na podstawie zgłoszenia wojewody. 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, może dotyczyć: 

1)   rejestracji związku powiatów; 

2)   zmiany statutu związku powiatów; 

3)   wykreślenia związku powiatów z rejestru związków powiatów. 

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera oświadczenie o zgodności z prawem uchwał 

stanowiących podstawę do dokonania zgłoszenia. 

[5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, jest opatrywane bezpiecznym podpisem 

elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893).] 

<5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.> 

6. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb postępowania w sprawach: 

a)  rejestracji związku powiatów, 

b)  rejestracji zmiany statutu związku powiatów, 

c)  wykreślenia związku powiatów z rejestru związków powiatów, 

2)   wzór zgłoszenia w sprawie rejestracji związku powiatów, 

3)   wzór zgłoszenia w sprawie zmiany statutu związku powiatów, 

4)   wzór zgłoszenia w sprawie wykreślenia związku powiatów z rejestru związków 

powiatów, 

5)   dokumentację niezbędną do sporządzenia zgłoszeń, o których mowa w pkt 2-4, 

6)   sposób prowadzenia rejestru związków powiatów, w tym sposób dokonywania 

wpisów w tym rejestrze, 

7)   zakres danych podlegających wpisowi do rejestru związków powiatów, 

8)   tryb ogłaszania statutu związku powiatów, zmiany tego statutu oraz informacji o 

wykreśleniu związku powiatów z rejestru związków powiatów 

- mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawności postępowania w sprawach 

dokonywania wpisów w rejestrze związków powiatów oraz ogłaszania aktów i 

informacji, o których mowa w pkt 8, jednolitości zgłoszeń oraz uwzględniając, że 

rejestr związków powiatów powinien zawierać w szczególności nazwę związku 

powiatów i jego siedzibę, oznaczenie powiatów uczestniczących w związku oraz 

wskazanie zadań związku. 
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U S T A W A    z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 963 i 1247) 

Art. 39a. 

 1. [Począwszy od 2016 r., co cztery lata, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca, 

członek otwartego funduszu emerytalnego lub osoba, której Zakład ewidencjonuje składkę 

na subkoncie, o którym mowa w art. 40a, zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 2, może złożyć do 

Zakładu pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z 

wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 

września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 

oraz z 2015 r. poz. 1893), profilu zaufanego ePUAP, w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z 

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

publiczne, lub innych technologii umożliwiających identyfikację określonych na podstawie 

art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, przez system teleinformatyczny udostępniony bezpłatnie 

przez Zakład, zgodne ze wzorem oświadczenie o:] 

<Począwszy od 2016 r., co cztery lata, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca, 

członek otwartego funduszu emerytalnego lub osoba, której Zakład ewidencjonuje 

składkę na subkoncie, o którym mowa w art. 40a, zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 2, może 

złożyć do Zakładu pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz 

integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład w systemie 

teleinformatycznym, zgodne ze wzorem oświadczenie o:> 

1)   przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego składki, o której mowa w art. 22 

ust. 3 pkt 1 lit. a, począwszy od składki opłaconej za lipiec; 

2)   zewidencjonowaniu składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2, na subkoncie, o 

którym mowa w art. 40a, począwszy od składki opłaconej za miesiąc, w którym 

złożono wniosek. 

2. W przypadku osób, których składka była ewidencjonowana na subkoncie, o którym mowa 

w art. 40a, zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 2 i które nie były członkami otwartego funduszu 

emerytalnego, przepisy art. 39 ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio, z tym że: 

1)   termin 4 miesięcy liczy się od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1; 

2)   Zakład odprowadza składkę do wybranego otwartego funduszu emerytalnego nie 

wcześniej, niż poczynając od składki opłaconej za lipiec. 

3. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ubezpieczony 

oświadcza, że chce, aby składka była przekazywana do otwartego funduszu emerytalnego, 

którego jest członkiem, albo wpisuje nazwę otwartego funduszu emerytalnego, do którego 

ma być przekazywana składka, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o tym 

wpisany w oświadczeniu otwarty fundusz emerytalny. 

4. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przepisy rozdziału 7 

ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 

stosuje się odpowiednio. 
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5. Jeżeli ubezpieczony nie zawrze umowy z wpisanym w oświadczeniu, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 1, otwartym funduszem emerytalnym, składka, o której mowa w art. 22 ust. 3: 

1)   pkt 1 lit. a, jest przekazywana do otwartego funduszu emerytalnego, którego 

ubezpieczony jest członkiem - w przypadku ubezpieczonego będącego członkiem 

otwartego funduszu emerytalnego; 

2)   pkt 2, jest ewidencjonowana na subkoncie, o którym mowa w art. 40a - w przypadku 

ubezpieczonego niebędącego członkiem otwartego funduszu emerytalnego. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 1, uwzględniając, że w jego treści znajduje się 

aktualny wykaz wszystkich nazw otwartych funduszy emerytalnych, oraz biorąc pod 

uwagę konieczność zapewnienia ochrony interesu ubezpieczonych, prawidłowości 

przekazywania lub ewidencjonowania składek oraz uwzględniając wymogi kompletności 

oświadczenia. 

 

Art. 47a. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 1a-3, płatnicy składek są obowiązani przekazywać zgłoszenia do 

ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 36 ust. 10, imienne raporty miesięczne, 

o których mowa w art. 41 ust. 3, deklaracje rozliczeniowe, o których mowa w art. 46 ust. 

4, inne dokumenty niezbędne do prowadzenia kont płatników składek i kont 

ubezpieczonych oraz korekty tych dokumentów poprzez transmisję danych w formie 

dokumentu elektronicznego z oprogramowania, którego zgodność z wymaganiami 

określonymi przez Zakład na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne została 

potwierdzona w sposób określony w art. 21 i 22 tej ustawy. 

1a. Przepis ust. 1 stosuje się również do korekt zgłoszenia płatnika składek, z wyłączeniem 

przypadków określonych w art. 44 ust. 2. 

2. Płatnicy składek rozliczający składki nie więcej niż za 5 osób mogą przekazywać 

dokumenty, o których mowa w ust. 1, w formie dokumentu pisemnego według ustalonego 

wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania, o którym mowa w ust. 1. 

[2a. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 41 ust. 8, opatruje się 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym, osoby odpowiedzialnej za przekazanie tych dokumentów.] 

<2a. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 41 ust. 8, opatruje 

się kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby odpowiedzialnej za przekazanie 

tych dokumentów.> 

3. W uzasadnionych przypadkach Zakład może upoważnić płatnika składek rozliczającego 

składki za więcej niż 5 osób do przekazywania dokumentów, o których mowa w ust. 1, w 

formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo w formie wydruku lub na 

informatycznych nośnikach danych, z oprogramowania, o którym mowa w ust. 1. 

3a. (uchylony). 
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4. Dokumenty przekazywane w sposób niezgodny z wymogami określonymi w ust. 1 i 2 nie 

są przez Zakład przyjmowane, co jest równoznaczne z nieprzekazaniem dokumentów. 

5. Zakład nie przyjmuje dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, które nie mogą być 

przetworzone przy użyciu technologii automatycznego odczytu stosowanej przez Zakład, 

co traktuje się jak nieprzekazanie dokumentów. 

6. Płatnikom składek, o których mowa w ust. 1, Zakład ma prawo przekazywać informacje w 

formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych, mając na uwadze 

wymagania, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty, o których 

mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych. 

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie 

muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty, o których mowa w ust. 1, w 

formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia warunków niezbędnych dla prawidłowego przekazywania dokumentów oraz 

zasadę równego traktowania wszystkich powszechnie używanych w kraju systemów 

operacyjnych, a także potrzebę umożliwienia, wszystkim podmiotom obowiązanym do 

przekazywania dokumentów elektronicznych, stosowania oprogramowania 

dostosowanego do używanych platform systemowych bez konieczności ponoszenia 

dodatkowych kosztów licencyjnych. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372, 960 i 1265) 

 

Art. 54. 

[ 1. 
(5)

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o 

czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym 

zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo o konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, zwanych dalej "zaświadczeniem 

lekarskim", lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera, zwanych dalej 

"wystawiającym zaświadczenie lekarskie", po złożeniu, w formie pisemnej lub w formie 

dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego 

certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893), 

zwanego dalej "kwalifikowanym certyfikatem", lub profilu zaufanego ePUAP w 

rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), zwanego dalej 

"profilem zaufanym ePUAP", na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych utworzoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy 
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z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, zwaną dalej "elektroniczną skrzynką podawczą Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych", oświadczenia, że zobowiązuje się do przestrzegania zasad orzekania o 

czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów 

ustawy i przepisów o ochronie danych osobowych.] 

<1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich 

o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym 

zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą 

w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo o konieczności 

osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, zwanych dalej 

„zaświadczeniem lekarskim”, lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego 

felczera, zwanych dalej „wystawiającym zaświadczenie lekarskie”, po złożeniu, w 

formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP przekazanego na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych utworzoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, zwaną dalej „elektroniczną skrzynką podawczą 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”, oświadczenia, że zobowiązuje się do 

przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania 

obowiązków wynikających z przepisów ustawy i przepisów o ochronie danych 

osobowych.> 

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może udzielić upoważnienia, o którym mowa w ust. 

1, lekarzom i lekarzom dentystom w okresie odbywania stażu podyplomowego. 

3. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udziela w 

formie decyzji. 

Art. 55. 

[1. Zaświadczenie lekarskie jest wystawiane w formie dokumentu elektronicznego 

uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego 

ePUAP, zgodnie z wzorem ustalonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.] 

<1. Zaświadczenie lekarskie jest wystawiane w formie dokumentu elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie ze wzorem ustalonym przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

udostępnionego bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.> 

2. Wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje zaświadczenie lekarskie na 

elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

3. Zaświadczenie lekarskie zawiera: 

1)   identyfikator i datę wystawienia zaświadczenia lekarskiego; 
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2)   dane ubezpieczonego: pierwsze imię, nazwisko, numer Powszechnego Elektronicznego 

Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej "numerem PESEL", albo serię i numer 

paszportu i datę urodzenia, jeżeli nie nadano numeru PESEL, oraz adres miejsca pobytu 

ubezpieczonego w czasie trwania niezdolności do pracy; 

3)   dane płatnika składek: numer identyfikacji podatkowej, zwany dalej "NIP", lub numer 

PESEL albo serię i numer paszportu, jeżeli nie ma obowiązku posługiwania się NIP i nie 

nadano numeru PESEL, oraz rodzaj identyfikatora płatnika składek; 

4)   imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu wystawiającego zaświadczenie 

lekarskie oraz adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych; 

5)   okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, w tym okres pobytu w szpitalu; 

6)   informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub 

jego wysokość, zgodnie z art. 7 pkt 2, art. 8, art. 9 ust. 2, art. 11 ust. 2 pkt 1 i art. 16, 

podane z zastosowaniem kodów literowych, o których mowa w art. 57 ust. 1; 

7)   wskazania lekarskie - odpowiednio: chory powinien leżeć albo chory może chodzić; 

8)   okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej 

opieki nad chorym członkiem rodziny, datę urodzenia tego członka rodziny i stopień jego 

pokrewieństwa lub powinowactwa z ubezpieczonym; 

9)   numer statystyczny choroby ubezpieczonego ustalony według Międzynarodowej 

Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych; 

10)  oznaczenie instytucji, w której ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia. 

4. 
(6)

 Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo 

innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w 

rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne lub o konieczności osobistego 

sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny: 

1)   następuje po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub 

chorego członka rodziny; 

2)   jest dokumentowane w dokumentacji medycznej na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 186). 

Art. 55a. 

1. W celu wystawiania zaświadczeń lekarskich wystawiający zaświadczenie lekarskie tworzy 

za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych profil informacyjny. 

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w celu wystawienia zaświadczenia lekarskiego 

udostępnia bezpłatnie wystawiającemu zaświadczenie lekarskie na jego profilu 

informacyjnym: 

1)   dane zgromadzone w prowadzonych na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych: 

a)  Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych - pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia i adres 

zamieszkania ubezpieczonego, 
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b)  Centralnym Rejestrze Płatników Składek - nazwę skróconą oraz NIP lub numer PESEL 

albo serię i numer paszportu płatnika składek, jeżeli nie ma obowiązku posługiwania się 

NIP i nie nadano numeru PESEL, 

c)  Centralnym Rejestrze Członków Rodziny Ubezpieczonych Uprawnionych do 

Ubezpieczenia Zdrowotnego - datę urodzenia chorego członka rodziny i stopień jego 

pokrewieństwa lub powinowactwa z ubezpieczonym; 

2)   informacje o wcześniejszych zaświadczeniach lekarskich wystawionych ubezpieczonemu, 

zgromadzone w rejestrze, o którym mowa w art. 55b ust. 1, oraz o zaświadczeniach, o 

których mowa w art. 59 ust. 8; 

3)   informacje, czy płatnik składek posiada profil informacyjny płatnika składek, o którym 

mowa w art. 58 ust. 1. 

3. Dane i informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 i 3, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych udostępnia po podaniu przez wystawiającego zaświadczenie 

lekarskie numeru PESEL ubezpieczonego albo serii i numeru paszportu, jeżeli 

ubezpieczonemu nie nadano numeru PESEL, a dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c, 

po podaniu numeru PESEL członka rodziny albo serii i numeru paszportu, jeżeli 

członkowi rodziny nie nadano numeru PESEL. 

4. Prawidłowość i aktualność danych i informacji udostępnionych na profilu informacyjnym 

wystawiający zaświadczenie lekarskie potwierdza u ubezpieczonego. 

5. W przypadku gdy na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie nie 

zostaną udostępnione dane lub informacje albo zostaną udostępnione dane lub informacje 

niekompletne lub nieaktualne, brakujące lub aktualne dane lub informacje wystawiający 

zaświadczenie lekarskie uzyskuje od ubezpieczonego. 

6. Na żądanie ubezpieczonego oraz w przypadku gdy z informacji udostępnionych na profilu 

informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie wynika, że płatnik składek nie 

posiada profilu informacyjnego płatnika składek, o którym mowa w art. 58 ust. 1, 

wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje ubezpieczonemu wydruk wystawionego 

zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, 

zawierający dane i informacje, o których mowa w art. 55 ust. 3 pkt 1-8 i 10, opatrzony 

jego podpisem i pieczątką. 

7. [W przypadku gdy wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu 

elektronicznego, o którym mowa w art. 55 ust. 1, nie jest możliwe, w szczególności w 

przypadku braku możliwości dostępu do Internetu lub braku możliwości uwierzytelnienia 

zaświadczenia lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu 

zaufanego ePUAP, wystawiający zaświadczenie lekarskie w dniu badania przekazuje 

ubezpieczonemu zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia 

lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 55 ust. 

1, zawierające dane i informacje, o których mowa w art. 55 ust. 3 pkt 1-8 i 10, opatrzone 

jego podpisem i pieczątką]  <W przypadku gdy wystawienie zaświadczenia 

lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 55 ust. 1, 

nie jest możliwe, w szczególności w przypadku braku możliwości dostępu do 

Internetu lub braku możliwości opatrzenia zaświadczenia lekarskiego 
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kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP, wystawiający zaświadczenie lekarskie w dniu badania przekazuje 

ubezpieczonemu zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia 

lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 

55 ust. 1, zawierające dane i informacje, o których mowa w art. 55 ust. 3 pkt 1–8 i 10, 

opatrzone jego podpisem i pieczątką.>  Dane i informacje, o których mowa w art. 55 

ust. 3 pkt 2, 3 i 10, oraz dane i informacje dotyczące daty urodzenia członka rodziny i 

stopnia jego pokrewieństwa lub powinowactwa z ubezpieczonym, o których mowa w art. 

55 ust. 3 pkt 8, wystawiający zaświadczenie lekarskie uzyskuje od ubezpieczonego. 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, ubezpieczony jest obowiązany przekazać 

wystawiającemu zaświadczenie lekarskie dane i informacje w zakresie niezbędnym do 

wystawienia zaświadczenia lekarskiego. 

9. Wystawiający zaświadczenie lekarskie, w terminie 3 dni roboczych od dnia wystawienia 

zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w ust. 7, przekazuje na elektroniczną 

skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie lekarskie 

wystawione w formie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 55 ust. 1, 

zawierające dane i informacje zawarte w wystawionym zaświadczeniu lekarskim, o 

którym mowa w ust. 7, oraz informację, o której mowa w art. 55 ust. 3 pkt 9. [Jeżeli 

przekazanie zaświadczenia lekarskiego w tym terminie nie jest możliwe, w szczególności w 

przypadku braku możliwości dostępu do Internetu lub braku możliwości uwierzytelnienia 

zaświadczenia lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu 

zaufanego ePUAP, wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje zaświadczenie 

lekarskie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ustania przyczyn 

uniemożliwiających przekazanie zaświadczenia lekarskiego.] <Jeżeli przekazanie 

zaświadczenia lekarskiego w tym terminie nie jest możliwe, w szczególności w 

przypadku braku możliwości dostępu do Internetu lub braku możliwości opatrzenia 

zaświadczenia lekarskiego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, wystawiający zaświadczenie lekarskie 

przekazuje zaświadczenie lekarskie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od 

ustania przyczyn uniemożliwiających przekazanie zaświadczenia lekarskiego.> 

 

Art. 58a. 

[1. W przypadku gdy w zaświadczeniu lekarskim został popełniony błąd, wystawiający 

zaświadczenie lekarskie, który wystawił zaświadczenie lekarskie, w którym został 

popełniony błąd, albo inny wystawiający zaświadczenie lekarskie, w terminie 3 dni 

roboczych od dnia stwierdzenia błędu lub otrzymania informacji o stwierdzeniu błędu, w 

szczególności od płatnika składek, ubezpieczonego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o 

której mowa w art. 55 ust. 2, odpowiednio: 

1)   informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został 

popełniony błąd, albo 
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2)   informację, o której mowa w pkt 1, oraz nowe zaświadczenie lekarskie, zawierające 

identyfikator i datę jego wystawienia oraz dane i informacje, o których mowa w art. 55 

ust. 3 pkt 2-10, zawarte w zaświadczeniu lekarskim, w którym został popełniony błąd, po 

sprostowaniu tego błędu 

- uwierzytelnione z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego 

ePUAP. Przepisu art. 55 ust. 4 pkt 1 nie stosuje się. 

2. Jeżeli przekazanie informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w 

którym został popełniony błąd, lub nowego zaświadczenia lekarskiego w terminie, o 

którym mowa w ust. 1, nie jest możliwe, w szczególności w przypadku braku możliwości 

dostępu do Internetu lub braku możliwości uwierzytelnienia informacji lub zaświadczenia 

lekarskiego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, 

wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje informację lub zaświadczenie lekarskie 

nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ustania przyczyn uniemożliwiających 

przekazanie informacji lub zaświadczenia lekarskiego.] 

<1. W przypadku gdy w zaświadczeniu lekarskim został popełniony błąd, wystawiający 

zaświadczenie lekarskie, który wystawił zaświadczenie lekarskie, w którym został 

popełniony błąd, albo inny wystawiający zaświadczenie lekarskie, w terminie 3 dni 

roboczych od dnia stwierdzenia błędu lub otrzymania informacji o stwierdzeniu 

błędu, w szczególności od płatnika składek, ubezpieczonego lub Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, o której mowa w art. 55 ust. 2, odpowiednio: 

1) informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został 

popełniony błąd, albo 

2) informację, o której mowa w pkt 1, oraz nowe zaświadczenie lekarskie, zawierające 

identyfikator i datę jego wystawienia oraz dane i informacje, o których mowa w art. 

55 ust. 3 pkt 2–10, zawarte w zaświadczeniu lekarskim, w którym został popełniony 

błąd, po sprostowaniu tego błędu 

– opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP; przepisu art. 55 ust. 4 pkt 1 nie stosuje się. 

2. Jeżeli przekazanie informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, 

w którym został popełniony błąd, lub nowego zaświadczenia lekarskiego w terminie, 

o którym mowa w ust. 1, nie jest możliwe, w szczególności w przypadku braku 

możliwości dostępu do Internetu lub braku możliwości opatrzenia zaświadczenia 

lekarskiego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, wystawiający zaświadczenie lekarskie 

przekazuje informację lub zaświadczenie lekarskie nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych od ustania przyczyn uniemożliwiających przekazanie informacji lub 

zaświadczenia lekarskiego.> 

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania 

informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został 

popełniony błąd, albo informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, 
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w którym został popełniony błąd, oraz nowego zaświadczenia lekarskiego udostępnia 

bezpłatnie na profilu informacyjnym płatnika składek: 

1)   informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został 

popełniony błąd, płatnikowi składek wskazanemu w zaświadczeniu lekarskim, w którym 

został popełniony błąd; 

2)   nowe zaświadczenie lekarskie, bez informacji, o której mowa w art. 55 ust. 3 pkt 9, 

płatnikowi składek wskazanemu w nowym zaświadczeniu lekarskim. 

4. Informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został 

popełniony błąd, wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje także, w formie 

pisemnej, ubezpieczonemu, informując go równocześnie o obowiązku doręczenia tej 

informacji płatnikowi składek, w przypadku gdy z informacji udostępnionych na profilu 

informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie wynika, że płatnik składek nie 

posiada profilu informacyjnego płatnika składek. 

5. Wydruk nowego zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6, 

wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje także ubezpieczonemu, informując go 

równocześnie o obowiązku doręczenia nowego zaświadczenia lekarskiego płatnikowi 

składek, w przypadku gdy z informacji udostępnionych na profilu informacyjnym 

wystawiającego zaświadczenie lekarskie wynika, że płatnik składek nie posiada profilu 

informacyjnego płatnika składek. 

6. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 55a ust. 7, w zaświadczeniu lekarskim na 

formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego błąd został stwierdzony w 

dniu badania w obecności ubezpieczonego, wystawiający zaświadczenie lekarskie 

informuje ubezpieczonego o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w 

którym został popełniony błąd, oraz przekazuje ubezpieczonemu nowe zaświadczenie 

lekarskie. Wystawiający zaświadczenie lekarskie przesyła informację o stwierdzeniu 

nieważności formularza zaświadczenia lekarskiego w systemie teleinformatycznym 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

7. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio, jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 55a 

ust. 7, błąd w zaświadczeniu lekarskim wystawionym na formularzu wydrukowanym z 

systemu teleinformatycznego zostanie stwierdzony przed przekazaniem zaświadczenia 

lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 

55 ust. 1, na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

8. Jeżeli błąd w zaświadczeniu lekarskim ma wpływ na prawo do przyznanego zasiłku lub 

jego wysokość, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję o braku prawa do 

zasiłku lub o zmianie jego wysokości. W przypadku gdy do wypłaty zasiłku jest 

obowiązany płatnik składek, decyzja jest wydawana na wniosek płatnika składek lub 

ubezpieczonego. 

 

Art. 59. 

1. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz 

wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli. 

2. Kontrolę wykonują lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
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3. W celu kontroli lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może: 

1)   przeprowadzić badanie lekarskie ubezpieczonego: 

a)  w wyznaczonym miejscu, 

b)  w miejscu jego pobytu; 

2)   skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych; 

3)   zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji 

medycznej dotyczącej ubezpieczonego stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia 

lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie; 

4)   zlecić wykonanie badań pomocniczych w wyznaczonym terminie. 

4. Ubezpieczony jest obowiązany udostępnić posiadaną dokumentację medyczną lekarzowi 

przeprowadzającemu badanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 2. 

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła do ubezpieczonego, za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru, wezwanie, w którym określa termin badania przez lekarza 

orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo przez lekarza konsultanta lub 

dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych. Wezwanie zawiera informację 

o skutkach, o których mowa w ust. 6 i 10. 

6. W razie uniemożliwienia badania lub niedostarczenia posiadanych wyników badań w 

terminie, o którym mowa w ust. 5, zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia 

następującego po tym terminie. 

7. Jeżeli po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego 

lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określi wcześniejszą datę ustania 

niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, za okres od tej daty 

zaświadczenie lekarskie traci ważność. 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 7, lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych wystawia zaświadczenie, które jest traktowane na równi z zaświadczeniem 

stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wydanym w 

myśl art. 229 § 4 Kodeksu pracy. 

[9. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych wystawia w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z 

wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, zgodnie ze 

wzorem ustalonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Przepisy art. 55 ust. 2 i art. 55a ust. 7-9 stosuje się odpowiednio.] 

<9. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych wystawia w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP, zgodnie ze wzorem ustalonym przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego 

bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy art. 55 ust. 2 i art. 55a 

ust. 7–9 stosuje się odpowiednio.> 
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9a. W przypadku wystawienia przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8, Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o 

tym fakcie wystawiającego zaświadczenie lekarskie. 

9b. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, zawiera: 

1)   datę wystawienia; 

2)   dane ubezpieczonego: pierwsze imię, nazwisko, numer PESEL albo serię i numer 

paszportu i datę urodzenia, jeżeli nie nadano numeru PESEL, oraz adres jego pobytu w 

czasie trwania niezdolności do pracy; 

3)   dane płatnika składek: NIP lub numer PESEL albo serię i numer paszportu, jeżeli nie ma 

obowiązku posługiwania się NIP i nie nadano numeru PESEL, oraz rodzaj identyfikatora 

płatnika składek; 

4)   datę ustania niezdolności do pracy; 

5)   identyfikator zaświadczenia lekarskiego, które traci ważność za okres od daty wskazanej 

w pkt 4, wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 7; 

6)   imię i nazwisko lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawiającego 

zaświadczenie; 

7)   oznaczenie terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

8)   informacje dla ubezpieczonego o okolicznościach, o których mowa w ust. 7, a także o 

konieczności doręczenia zaświadczenia płatnikowi składek, w przypadku gdy nie posiada 

on profilu informacyjnego płatnika składek. 

9c. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, jest udostępniane płatnikowi składek na 

zasadach określonych dla zaświadczenia lekarskiego. 

9d. Lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazuje ubezpieczonemu w dniu 

badania: 

1)   wydruk zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8, z systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa w ust. 9, albo 

2)   zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, wystawione na formularzu zaświadczenia 

wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 9 

- opatrzone jego podpisem i pieczątką. 

9e. Ubezpieczony dostarcza płatnikowi składek: 

1)   wydruk zaświadczenia, o którym mowa w ust. 9d pkt 1, jeżeli płatnik składek nie posiada 

profilu informacyjnego płatnika składek; 

2)   zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 9d pkt 2. 

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje 

decyzję o braku prawa do zasiłku. 

11. Kopię decyzji, o której mowa w ust. 10, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła 

pracodawcy ubezpieczonego, którego ta decyzja dotyczy. 

12. Pracodawca może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przeprowadzenie 

kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby 

oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich dla celów wypłaty wynagrodzenia za czas 

niezdolności do pracy, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy. Zakład informuje 

pracodawcę o wyniku postępowania. 
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13. Poniesione przez ubezpieczonego koszty przejazdu na badania kontrolne Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych zwraca do wysokości kosztów przejazdu najtańszym środkiem 

komunikacji publicznej. 

14. (uchylony). 

15. (uchylony). 

Art. 61b. 

 [1. Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku wszczyna się na wniosek złożony w 

formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z 

wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na 

elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.] 

<1. Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku wszczyna się na wniosek 

złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP przekazanego na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych.> 

2. Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego lub zasiłku 

opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny wszczyna się: 

1)   jeżeli płatnikiem zasiłku jest płatnik składek: 

a)  posiadający profil informacyjny płatnika składek, na podstawie: 

–  zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 

55 ust. 1, otrzymanego na tym profilu, 

–  wydruku zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6, albo 

zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 7, przekazanych przez 

ubezpieczonego, 

b)  nieposiadający profilu informacyjnego płatnika składek - na podstawie wydruku 

zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6, albo zaświadczenia 

lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 7, przekazanych przez ubezpieczonego; 

2)   jeżeli płatnikiem zasiłku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych - na podstawie 

wydruku zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6, zaświadczenia 

lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 7, albo wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

przekazanych przez ubezpieczonego albo płatnika składek upoważnionego przez 

ubezpieczonego. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   dane ubezpieczonego - pierwsze imię, nazwisko, numer PESEL albo serię i numer 

paszportu i datę urodzenia, jeżeli nie nadano numeru PESEL, oraz adres zamieszkania; 

2)   dane płatnika składek - NIP lub numer PESEL albo serię i numer paszportu, jeżeli nie 

ma obowiązku posługiwania się NIP i nie nadano numeru PESEL; 

3)   informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku lub jego 

wysokość. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania i 

wypłaty zasiłku. 
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5. W przypadku ubezpieczonych, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. a, płatnik składek 

przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek, wydruk zaświadczenia 

lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6, albo zaświadczenie lekarskie, o którym 

mowa w art. 55a ust. 7, wraz z dokumentami niezbędnymi do przyznania i wypłaty 

zasiłku niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 

zakres informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku lub jego 

wysokość, o których mowa w ust. 3 pkt 3, oraz dokumenty niezbędne do przyznania i 

wypłaty zasiłków, o których mowa w ust. 4, mając na uwadze konieczność zapewnienia 

sprawnego i terminowego ustalania prawa do zasiłków i dokonywania ich wypłaty. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1036 i 1629 oraz z 2016 r. poz. 862) 

 

Art. 12. 

1. W karcie rejestracyjnej dotyczącej osoby umieszcza się: 

1)   dane identyfikujące osobę - nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko 

rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenia, państwo urodzenia, imiona rodziców, 

obywatelstwo lub obywatelstwa, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, 

zawód wyuczony i wykonywany, informacje o wykonywaniu funkcji posła, senatora 

lub posła do Parlamentu Europejskiego, a także numer identyfikacyjny Powszechnego 

Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej "numerem PESEL", oraz 

numer i serię dowodu tożsamości; 

2)   oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, oraz sygnaturę akt sprawy; 

3)   datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia; 

4)   datę i miejsce popełnienia czynu zabronionego, będącego przedmiotem postępowania; 

5)   kwalifikację prawną czynu zabronionego przyjętą w orzeczeniu; 

5a)  informację, że pokrzywdzonym był małoletni poniżej lat 15 - w przypadku skazania 

za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na karę pozbawienia 

wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania; 

6)  informacje o orzeczonych karach, warunkowym umorzeniu postępowania, środkach 

karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, wychowawczych, poprawczych, 

wychowawczo-leczniczych, przepadku, okresie próby, dozorze kuratora i nałożonych 

obowiązkach oraz podstawę prawną ich orzeczenia; 

6a)  informację, że osoba jest upoważniona do reprezentowania podmiotu zbiorowego, 

podejmowania w jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru nad jego 

działalnością, jeśli czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów 

finansowych Wspólnot Europejskich; 
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6b)  informację, że czyn zabroniony popełniony przez przedsiębiorcę będącego osobą 

fizyczną został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich; 

6c)  informację o przejęciu do wykonania kary orzeczonej przez właściwy organ sądowy 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w tym oznaczenie organu, który wydał 

orzeczenie, państwa wydania orzeczenia, sygnaturę akt sprawy oraz datę wydania 

orzeczenia; 

7)   nazwisko, imię, stanowisko oraz podpis osoby sporządzającej. 

1a. W karcie rejestracyjnej dotyczącej podmiotu zbiorowego umieszcza się: 

1)   oznaczenie podmiotu zbiorowego oraz jego siedziby; 

2)   oznaczenie sądu, który wydał wyrok oraz sygnaturę akt sprawy; 

3)   datę wydania oraz uprawomocnienia się wyroku; 

4)   orzeczoną karę pieniężną, przepadek, zakaz oraz podanie wyroku do publicznej 

wiadomości; 

5)   kwalifikację prawną czynu zabronionego osoby fizycznej stanowiącego podstawę 

odpowiedzialności podmiotu zbiorowego; 

5a)  informację, że czyn zabroniony osoby fizycznej stanowiący podstawę 

odpowiedzialności podmiotu zbiorowego został popełniony na szkodę interesów 

finansowych Wspólnot Europejskich; 

6)   nazwisko, imię, stanowisko oraz podpis osoby sporządzającej. 

[1b. Karty rejestracyjne przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego są 

opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 

września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 

1662) weryfikowanym certyfikatem wystawianym przez Ministra Sprawiedliwości.] 

<1b. Karty rejestracyjne przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

opatruje się zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

certyfikatem wystawianym przez Ministra Sprawiedliwości.> 

2. Zawiadomienie zawiera nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i 

miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, nazwisko rodowe matki, miejsce 

zamieszkania, numer PESEL, a także nazwisko, imię, stanowisko i podpis osoby 

sporządzającej oraz informacje o: 

1)   rozesłaniu oraz odwołaniu listów gończych; 

2)   zastosowaniu oraz zakończeniu stosowania tymczasowego aresztowania, a także 

miejscu osadzenia tymczasowo aresztowanego; 

3)   rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania kar: dożywotniego pozbawienia 

wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu wojskowego i 

aresztu; 

3a)  rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania zastępczej kary pozbawienia 

wolności; 

4)  zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności oraz o 

skróceniu orzeczonej kary na podstawie art. 75 § 3a Kodeksu karnego; 

5)   odroczeniu i przerwie wykonania kary pozbawienia wolności; 

6)   warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia; 
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6a)  zamianie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 

karę ograniczenia wolności w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej, 

kontrolowanej pracy na cele społeczne albo na grzywnę oraz o uchyleniu tej zamiany; 

6b)  zamianie kary pozbawienia wolności wykonywanej w systemie dozoru 

elektronicznego na karę ograniczenia wolności, z zastosowaniem dozoru 

elektronicznego oraz o uchyleniu tej zamiany; 

6c)  zamianie kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności w formie 

obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz o 

uchyleniu tej zamiany; 

7)  (uchylony) 

8)   zamianie kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności; 

9)   zwolnieniu z odbycia reszty kary ograniczenia wolności; 

10)  zawieszeniu wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności; 

11)  podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego w sprawach o przestępstwa 

lub przestępstwa skarbowe; 

12)  zamianie grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności albo na pracę społecznie 

użyteczną; 

13)  wykonaniu przez podmiot odpowiedzialny posiłkowo kary grzywny lub środka 

karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów; 

14)  wykonaniu kar; 

15)  wykonaniu środków karnych, z wyjątkiem środków określonych w art. 22 § 2 pkt 1 

Kodeksu karnego skarbowego oraz w art. 28 § 1 pkt 4 Kodeksu wykroczeń, środków 

kompensacyjnych i przepadku; 

16)  rozpoczęciu, zakończeniu i miejscu wykonywania oraz uchyleniu środków 

zabezpieczających, o których mowa w art. 93a § 1 Kodeksu karnego, oraz o uchyleniu 

lub wykonaniu pozostałych środków zabezpieczających; 

17)  umorzeniu postępowania wykonawczego; 

18)  zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonego umieszczenia w zakładzie 

poprawczym; 

19)  warunkowym zwolnieniu z zakładu poprawczego i odwołaniu takiego zwolnienia; 

20)  warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie 

poprawczym, a także zarządzeniu umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym; 

20a)  odstąpieniu od umieszczenia w zakładzie poprawczym i wymierzeniu kary; 

21)  zmianie albo uchyleniu środka wychowawczego oraz wychowawczo-leczniczego; 

22)  przerwaniu albo odroczeniu wykonywania środków wychowawczych lub 

poprawczych, a także odwołaniu przerwy albo odroczenia; 

23)  odstąpieniu od stosowania orzeczonego środka wychowawczego; 

24)  umieszczeniu, przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich lub zwolnieniu 

nieletniego ze schroniska; 

25)  powołaniu nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej; 

26)  uchyleniu prawomocnego orzeczenia w wyniku kasacji; 



- 59 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

26a)  zamianie orzeczonej kary na inną karę, podlegającą gromadzeniu w Rejestrze, w 

przypadku gdy według nowej ustawy za czyn objęty wyrokiem nie można orzec kary 

w wysokości kary orzeczonej albo gdy czyn zabroniony objęty prawomocnym 

wyrokiem skazującym za przestępstwo stanowi wykroczenie; 

27)  zastosowaniu amnestii; 

28)  ułaskawieniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

29)  wznowieniu postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem 

odnotowanym w Rejestrze; 

30)  stwierdzeniu nieważności prawomocnego orzeczenia sądu odnotowanego w 

Rejestrze; 

31)  przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze; 

32)  zarządzeniu zatarcia skazania; 

33)  śmierci osoby, której dane osobowe zgromadzono w Rejestrze; 

34)  (uchylony) 

35)  (uchylony) 

36)  przekazaniu do wykonania orzeczonej kary właściwemu organowi sądowemu 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz o jej wykonaniu przez ten organ. 

2a. Zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego zawiera dane, o których mowa w ust. 1a 

pkt 1, 2 i 6, oraz informacje o: 

1)   wykonaniu kary pieniężnej, przepadków, zakazów oraz podania wyroku do publicznej 

wiadomości, o których mowa w art. 7, 8 i 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

2)   zatarciu orzeczenia stwierdzającego odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za czyn 

zabroniony pod groźbą kary; 

3)   likwidacji podmiotu zbiorowego, którego dane zgromadzono w Rejestrze. 

2b. Informacja o wyroku skazującym przekazywana organom centralnym państw 

członkowskich Unii Europejskiej przez biuro informacyjne zawiera dane określone w ust. 

1 pkt 1-6b, chyba że w poszczególnym przypadku nie są one znane. 

2c. Informacja o zastosowaniu późniejszych środków przekazywana organom centralnym 

państw członkowskich Unii Europejskiej zawiera dane określone w ust. 1 pkt 1-6b oraz w 

ust. 2 pkt 4-6, 8-12, 14, 15, 17 i 26-33 oraz dane o uchyleniu, zakończeniu lub wykonaniu 

środków zabezpieczających. Dane określone w ust. 2 pkt 18-25 umieszcza się w 

informacji, jeżeli środek wychowawczy, wychowawczo-leczniczy lub poprawczy został 

orzeczony przez sąd karny. 

[2d. Zawiadomienia, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 i 3, są przekazywane za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego i opatrywane bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.] 

<2d. Zawiadomienia, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 i 3, przekazywane za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się zaawansowanym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym certyfikatem wystawianym przez Ministra 

Sprawiedliwości.> 
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[2e. Zawiadomienia przekazywane w sposób, o którym mowa w ust. 2d, powinny być 

opatrzone podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 

września 2001 r. o podpisie elektronicznym.] 

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowość informacji 

umieszczanych na podstawie art. 12 ust. 1-2a w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu, 

uwzględniając zakres danych zawartych w Rejestrze oraz konieczność zapewnienia 

niezwłocznej ich aktualizacji. 

4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wymogi techniczne, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania kart rejestracyjnych i 

zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

2)   tryb przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposób weryfikacji podpisu 

elektronicznego do podpisywania kart rejestracyjnych i zawiadomień za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

-      mając na uwadze konieczność zapewnienia zgodności używanych formatów i innych 

parametrów technicznych tej aplikacji z wymogami systemu teleinformatycznego 

Krajowego Rejestru Karnego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych 

oraz konieczność zapewnienia poufności tworzenia i wydawania zaświadczenia 

certyfikacyjnego. 

Art. 19. 

 1. Informacji o osobie na podstawie zgromadzonych w Rejestrze danych osobowych udziela 

się na zapytanie podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 lub na wniosek osoby, o której 

mowa w art. 7 ust. 1. 

1a. Informacji o podmiocie zbiorowym na podstawie danych o tym podmiocie 

zgromadzonych w Rejestrze udziela się na zapytanie podmiotów wymienionych w art. 6 

ust. 1 pkt 1, 4-9 i 11 lub na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 2. 

1b. Zapytania i wnioski, o których mowa w ust. 1 i 1a, mogą być składane pisemnie albo za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

1c. Przepisu ust. 1b nie stosuje się do zapytań przekazywanych do Rejestru za pośrednictwem 

systemu ECRIS. 

2. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie powinno zawierać: 

1)   nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, 

imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz 

numer PESEL, a w przypadku jego nieposiadania przez osobę, której zapytanie 

dotyczy, numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

2)   określenie rodzaju i zakresu danych o osobie, które mają być przedmiotem informacji; 

3)   wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania danych o 

osobie; 

4)   nazwę podmiotu kierującego zapytanie; 

5)   datę wystawienia; 

6)   podpis sędziego, prokuratora albo uprawnionej osoby lub organu podmiotu 

kierującego zapytanie. 

2a. Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym powinno zawierać: 
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1)   oznaczenie podmiotu zbiorowego oraz jego siedziby; 

2)   określenie rodzaju i zakresu danych o podmiocie zbiorowym, które mają być 

przedmiotem informacji; 

3)   wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania danych o 

podmiocie zbiorowym; 

4)   nazwę podmiotu kierującego zapytanie; 

5)   datę wystawienia; 

6)   podpis sędziego, prokuratora albo uprawnionej osoby lub organu podmiotu 

kierującego zapytanie. 

2b. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do zapytań przekazywanych przez właściwe organy państw 

obcych. Zapytanie takie powinno zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby, 

której ono dotyczy. 

[2c. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie oraz zapytanie o udzielenie informacji o 

podmiocie zbiorowym składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje 

się: 

1)   bezpiecznym podpisem elektronicznym sędziego lub innej uprawnionej osoby albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP jednej z tych osób - w przypadku 

zapytań składanych przez sądy; 

2)   bezpiecznym podpisem elektronicznym prokuratora albo uprawnionej osoby lub 

organu podmiotu kierującego zapytanie, weryfikowanym przy pomocy 

kwalifikowanego certyfikatu, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP.] 

<2c. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie oraz zapytanie o udzielenie informacji o 

podmiocie zbiorowym składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

3. Wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1, o udzielenie informacji z Rejestru zawiera: 

nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, 

imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz 

numer PESEL i podpis wnioskodawcy. W przypadku nieposiadania numeru PESEL 

wniosek powinien zawierać numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość. Wniosek podmiotu zbiorowego, o którym mowa w art. 7 ust. 2, zawiera 

oznaczenie tego podmiotu i jego adres oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

wnioskodawcy. Jeżeli we wniosku nie określono rodzaju i zakresu danych, które mają być 

przedmiotem informacji, informacja ta zawiera odpis wszystkich zapisów dotyczących 

wnioskodawcy zamieszczonych na kartach rejestracyjnych i zawiadomieniach. 

[3a. Wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1, o udzielenie informacji z Rejestru oraz 

wniosek podmiotu zbiorowego, o którym mowa w art. 7 ust. 2, składany za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym, 

weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP.] 
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<3a. Wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1, o udzielenie informacji z Rejestru 

oraz wniosek podmiotu zbiorowego, o którym mowa w art. 7 ust. 2, składany za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

4. Jeżeli zapytanie lub wniosek nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 2, 2a, 2c, 3 

lub 3a, wzywa się pytającego lub wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni, z 

pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie zapytania lub wniosku bez 

rozpoznania, chyba że braki dotyczą wyłącznie okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 

1, a tożsamość osoby, której zapytanie dotyczy, nie budzi wątpliwości. 

5. Jeżeli zapytanie, o którym mowa w ust. 2b, nie zawiera danych pozwalających na 

identyfikację osoby, której dotyczy, zapytanie takie zwraca się ze wskazaniem przyczyny 

zwrotu. 

Art. 20. 

1. Informacja o osobie, sporządzona na podstawie danych osobowych zgromadzonych w 

Rejestrze, zawiera: 

1)   dane identyfikujące osobę - nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko 

rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, nazwisko rodowe 

matki, miejsce zamieszkania, zawód wyuczony, a także numer PESEL; 

2)   dane osobowe w zakresie objętym zapytaniem lub wnioskiem albo stwierdzenie, że 

osoba nie figuruje w Rejestrze; 

3)   datę wydania; 

4)   nazwisko i imię oraz podpis osoby upoważnionej do jej wydania; 

5)   pieczęć urzędową. 

1a. Jeżeli przepis szczególny, na podstawie którego udzielana jest informacja z Rejestru, 

zawiera wymóg niekaralności w określonym zakresie, informacja z Rejestru o skazaniach, 

o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4, jest udzielana w zakresie wskazanym w tym 

przepisie szczególnym wyłącznie na podstawie danych przekazanych do Rejestru przez 

właściwe organy państw obcych. W takim przypadku biuro informacyjne nie dokonuje 

oceny, czy czyn, za który nastąpiło skazanie, stanowi według prawa polskiego czyn 

karalny, przestępstwo czy wykroczenie oraz czy został popełniony umyślnie czy 

nieumyślnie, chyba że okoliczności te można ustalić na podstawie przekazanych 

informacji dotyczących rodzaju popełnionego czynu, jego kwalifikacji prawnej lub 

rodzaju orzeczonej kary. 

1b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio, jeżeli podmiot składający wniosek lub zapytanie 

sam określił zakres żądanej informacji z Rejestru, bez istnienia w tym względzie 

szczególnej podstawy prawnej. 

1c. W przypadku zastrzeżenia przez organ centralny państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4, że przekazana 

informacja może być wykorzystywana wyłącznie dla celów prowadzonego postępowania 

karnego, informacja o osobie sporządzona dla celów innych niż postępowanie karne nie 

zawiera danych o skazaniach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4. W takim przypadku w 

informacji o osobie, udzielanej właściwym organom państw obcych, wskazuje się fakt 
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zgłoszenia takiego zastrzeżenia, państwo, którego organ centralny zgłosił zastrzeżenie, 

oraz sąd, który wydał wyrok skazujący, i datę jego wydania, jak również sygnaturę akt 

sprawy, jeżeli jest znana. 

1d. Informacja o osobie sporządzona na wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1, będącej 

obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska 

zawiera dane zgromadzone w Rejestrze oraz w rejestrze karnym państwa obywatelstwa 

wnioskodawcy, uzyskane na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5a. 

1e. Informacji o osobie, wydawanej organom centralnym państw członkowskich Unii 

Europejskiej, przekazywanej za pośrednictwem systemu ECRIS, nie opatruje się 

podpisem osoby upoważnionej do jej wydania ani pieczęcią urzędową. 

1f. W informacji przekazywanej właściwym organom państw obcych innym niż organy 

centralne państw członkowskich Unii Europejskiej zamieszcza się wzmiankę o tym, że 

przekazane dane mogą być wykorzystane jedynie do celów, w których się o nie zwrócono. 

2. Informacja o podmiocie zbiorowym, sporządzona na podstawie danych zgromadzonych w 

Rejestrze, zawiera: 

1)   oznaczenie podmiotu zbiorowego wraz z jego siedzibą; 

2)   dane o podmiocie zbiorowym w zakresie objętym zapytaniem lub wnioskiem albo 

stwierdzenie, że podmiot zbiorowy nie figuruje w Rejestrze; 

3)   datę wydania; 

4)   nazwisko i imię oraz podpis osoby upoważnionej do jej wydania; 

5)   pieczęć urzędową. 

[3. Informację o osobie oraz informację o podmiocie zbiorowym doręczane za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym osoby 

upoważnionej do ich wydania.] 

<3. Informację o osobie oraz informację o podmiocie zbiorowym doręczane za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osoby upoważnionej do ich wydania.> 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) 

 

Art. 15. 

[1. Podstawą do ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego jest akt w formie 

dokumentu elektronicznego opatrzony przez upoważniony do wydania aktu organ 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 

września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 

1662 oraz z 2015 r. poz. 1893), weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, 

zwanym dalej "bezpiecznym podpisem elektronicznym".] 
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<1. Podstawą do ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego jest akt w 

formie dokumentu elektronicznego opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez upoważniony do wydania aktu organ.> 

2. (uchylony). 

3. Jeżeli rozporządzenie jest wydawane w porozumieniu z innym organem, podpisu tego 

organu nie zamieszcza się w tekście rozporządzenia ogłaszanym w dzienniku urzędowym. 

[4. Podstawą do ogłoszenia orzeczenia jest jego odpis w formie dokumentu elektronicznego, 

który w swojej treści zawiera poświadczenie zgodności z oryginałem oraz jest opatrzony 

przez osobę upoważnioną do sporządzenia odpisu orzeczenia bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, a także odpis tego orzeczenia w postaci papierowej.] 

<4. Podstawą do ogłoszenia orzeczenia jest jego odpis w formie dokumentu 

elektronicznego, który w swojej treści zawiera poświadczenie zgodności z oryginałem 

oraz jest opatrzony przez osobę upoważnioną do sporządzenia odpisu orzeczenia 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a także odpis tego orzeczenia w postaci 

papierowej.> 

5. W przypadku orzeczenia poświadczenie zgodności z oryginałem, o którym mowa w ust. 4, 

obejmuje także oznaczenie organu oraz imiona i nazwiska członków składu orzekającego, 

który wydał i podpisał orzeczenie, a także wzmiankę o zgłoszeniu przez danego sędziego 

zdania odrębnego, w przypadku jego zgłoszenia. 

6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio do aktów prawnych, o których mowa w art. 9 

ust. 2 pkt 9, a także do uchwał i obwieszczeń Państwowej Komisji Wyborczej oraz 

protokołów terytorialnych komisji do spraw referendum. 

[7. W przypadku ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w formie 

dokumentu elektronicznego wiza organu wydającego dziennik urzędowy nadawana przy 

skierowaniu aktu do ogłoszenia jest opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 

organu wydającego dziennik urzędowy.] 

<7. W przypadku ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w formie 

dokumentu elektronicznego wiza organu wydającego dziennik urzędowy nadawana 

przy skierowaniu aktu do ogłoszenia jest opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym organu wydającego dziennik urzędowy.> 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1030, z późn. zm.) 

Art. 10. 

 § 1. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną 

osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. 

§ 2. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną 

osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że 

umowa spółki stanowi inaczej. 
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§ 3. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za 

zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i 

zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz 

wspólnik przystępujący do spółki. 

§ 4. 
(7)

 Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki, której umowa została 

zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może nastąpić przy wykorzystaniu wzorca 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym. [Oświadczenia zbywcy i nabywcy 

wymagają w takiej sytuacji opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.] <Oświadczenia zbywcy i nabywcy 

wymagają w takiej sytuacji opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

§ 5. 
(8)

 Oświadczenia woli złożone w sposób, o którym mowa w § 4, są równoważne z 

oświadczeniami woli złożonymi w formie pisemnej. 

 

Art. 23
1
. 

§ 1. Umowa spółki jawnej może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy. 

[§ 2. Zawarcie umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia 

formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.] 

<§ 2. Zawarcie umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga 

wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym 

i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

§ 3. Umowa spółki jawnej, o której mowa w § 1, jest zawarta po wprowadzeniu do systemu 

teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia 

ich podpisami elektronicznymi wspólników. 

§ 4. Umowa spółki jawnej, o której mowa w § 1, może być również zmieniona, w zakresie 

postanowień zmiennych umowy, przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej 

umowę spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Przepis § 2 stosuje się 

odpowiednio. Jeżeli umowa nie jest zmieniana przy wykorzystaniu wzorca uchwały, 

zmiana następuje przez sporządzenie nowego tekstu umowy spółki. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy oraz 

wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki jawnej, a także wzorce innych uchwał i 

czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, mając na względzie potrzebę 

ułatwienia zakładania spółek, zapewnienia sprawności postępowania przy ich zakładaniu 

oraz sprawności postępowania sądowego w przedmiocie ich rejestracji, wdrożenia 

ułatwień w ich funkcjonowaniu, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i 

pewności obrotu gospodarczego. 

§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania konta w systemie 
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teleinformatycznym, sposób korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania 

w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca 

umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, mając na 

względzie potrzebę ułatwienia zakładania i funkcjonowania spółek, zapewnienia 

sprawności postępowania oraz ochrony bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego, 

a także konieczność zabezpieczenia danych zgromadzonych w systemie, w tym danych 

osobowych. 

Art. 40
1
. 

§ 1. Wspólnicy spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, 

mogą podjąć przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie 

teleinformatycznym uchwałę o zmianie adresu spółki oraz o zatwierdzeniu sprawozdania 

finansowego. W takim przypadku wniosek o wpis do rejestru składany jest za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

[§ 2. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu wzorca uchwały wymaga wypełnienia formularza 

uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia uchwały 

bezpiecznymi podpisami elektronicznymi weryfikowanymi przy pomocy ważnych 

kwalifikowanych certyfikatów albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP. 

Uchwała taka jest równoważna z uchwałą w formie pisemnej.] 

<§ 2. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu wzorca uchwały wymaga wypełnienia 

formularza uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia 

uchwały kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi albo podpisami 

potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP. Uchwała taka jest równoważna z 

uchwałą w formie pisemnej.> 

 

Art. 41. 

§ 1. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników mających prawo 

prowadzenia spraw spółki. 

§ 2. Odwołać prokurę może każdy wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki. 

§ 3. 
(15)

 W spółce, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, 

wspólnicy mogą ustanowić prokurę przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego 

w systemie teleinformatycznym. W takim przypadku wniosek o wpis do rejestru składany 

jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

[§ 4. 
(16)

 Uchwała, o której mowa w § 3, powinna być opatrzona bezpiecznymi podpisami 

elektronicznymi weryfikowanymi przy pomocy ważnych kwalifikowanych certyfikatów 

albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP i jest równoważna z uchwałą 

w formie pisemnej.] 

<§ 4. Uchwałę, o której mowa w § 3, opatruje się kwalifikowanymi podpisami 

elektronicznymi albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP. 

Uchwała taka jest równoważna z uchwałą w formie pisemnej.> 

 

Art. 58. 

§ 1. Rozwiązanie spółki powodują: 
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1)   przyczyny przewidziane w umowie spółki; 

2)   jednomyślna uchwała wszystkich wspólników; 

3)   ogłoszenie upadłości spółki; 

4)   śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości; 

5)   wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika; 

6)   prawomocne orzeczenie sądu. 

§ 2. Uchwała o rozwiązaniu spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca 

umowy, może zostać podjęta przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w 

systemie teleinformatycznym. [Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu wzorca uchwały 

wymaga wypełnienia formularza uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym 

i opatrzenia uchwały bezpiecznymi podpisami elektronicznymi weryfikowanymi przy 

pomocy ważnych kwalifikowanych certyfikatów albo podpisami potwierdzonymi profilem 

zaufanym ePUAP.] <Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu wzorca uchwały wymaga 

wypełnienia formularza uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym i 

opatrzenia uchwały kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi albo podpisami 

potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP.> Uchwała taka jest równoważna z 

uchwałą w formie pisemnej. 

 

Art. 106
1
. 

§ 1. Umowa spółki komandytowej może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca 

umowy. 

[§ 2. Zawarcie umowy spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga 

wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i 

opatrzenia umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP.] 

<§ 2. Zawarcie umowy spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy 

wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie 

teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

§ 3. Umowa spółki komandytowej, o której mowa w § 1, jest zawarta po wprowadzeniu do 

systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą 

opatrzenia ich podpisami elektronicznymi wspólników. 

§ 4. Umowa spółki komandytowej, o której mowa w § 1, może być również zmieniona, w 

zakresie postanowień zmiennych umowy, przy wykorzystaniu wzorca uchwały 

zmieniającej umowę spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Przepis § 2 

stosuje się odpowiednio. Jeżeli umowa nie jest zmieniana przy wykorzystaniu wzorca 

uchwały, zmiana następuje przez sporządzenie nowego tekstu umowy spółki. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy oraz 

wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki komandytowej, a także wzorce innych 

uchwał i czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, mając na względzie 

potrzebę ułatwienia zakładania spółek, zapewnienia sprawności postępowania przy ich 
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zakładaniu oraz sprawności postępowania sądowego w przedmiocie ich rejestracji, 

wdrożenia ułatwień w ich funkcjonowaniu, a także konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego. 

§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania konta w systemie 

teleinformatycznym, sposób korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania 

w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki komandytowej przy wykorzystaniu 

wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, 

mając na względzie potrzebę ułatwienia zakładania spółek, zapewnienia sprawności 

postępowania oraz ochrony bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego, a także 

konieczność zabezpieczenia danych zgromadzonych w systemie, w tym danych 

osobowych. 

Art. 180. 

§ 1. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno 

być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. 

§ 2. W przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, 

zbycie przez wspólnika udziałów jest możliwe również przy wykorzystaniu wzorca 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym. [Oświadczenia zbywcy i nabywcy 

opatrzone powinny być bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP.] <Oświadczenia zbywcy i nabywcy opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP.> 

Art. 188. 

§ 1. Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko 

i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną 

jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu 

przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i 

przysługujących im udziałów. 

§ 2. Każdy wspólnik może przeglądać księgę udziałów. 

§ 3. Po każdym wpisaniu zmiany zarząd składa sądowi rejestrowemu podpisaną przez 

wszystkich członków zarządu nową listę wspólników z wymienieniem liczby i wartości 

nominalnej udziałów każdego z nich oraz wzmianką o ustanowieniu zastawu lub 

użytkowania udziału. 

[§ 4. 
(34)

 Jeżeli zmiana wspólników następuje na podstawie umowy, o której mowa w art. 180 

§ 2, albo jest skutkiem uchwały podjętej przy wykorzystaniu wzorca uchwały 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym, lista wspólników powinna być 

sporządzona przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym i 

opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.] 

<§ 4. Jeżeli zmiana wspólników następuje na podstawie umowy, o której mowa w art. 

180 § 2, albo jest skutkiem uchwały podjętej przy wykorzystaniu wzorca uchwały 
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udostępnionego w systemie teleinformatycznym, lista wspólników powinna być 

sporządzona przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie 

teleinformatycznym i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

 

Art. 208. 

 § 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, a umowa spółki nie stanowi inaczej, do wzajemnych 

stosunków członków zarządu stosuje się przepisy § 2-8. 

§ 2. Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. 

§ 3. Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy 

nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. 

§ 4. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w § 3, choćby jeden z 

pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa 

przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała zarządu. 

§ 5. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo 

zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną 

większością głosów. 

§ 6. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu. 

§ 7. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu. 

§ 8. Umowa spółki może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos 

prezesa zarządu, jak również przyznawać mu określone uprawnienia w zakresie 

kierowania pracami zarządu. 

§ 9. 
(37)

 W spółce, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, podjęcie 

uchwały o ustanowieniu prokury może nastąpić przy wykorzystaniu wzorca uchwały 

udostępnionego w systemie teleinformatycznym. W takim przypadku wniosek o wpis do 

rejestru składany jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

[§ 10. 
(38)

 Uchwała, o której mowa w § 9, powinna być opatrzona bezpiecznymi podpisami 

elektronicznymi weryfikowanymi przy pomocy ważnych kwalifikowanych certyfikatów 

albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP i jest równoważna z uchwałą 

w formie pisemnej.] 

<§ 10. Uchwałę, o której mowa w § 9, opatruje się kwalifikowanymi podpisami 

elektronicznymi albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP. 

Uchwała taka jest równoważna z uchwałą w formie pisemnej.> 

§ 11. 
(39)

 Na zasadach określonych w § 9 i 10 można podjąć również uchwałę o zmianie 

adresu spółki. 

Art. 240
1
. 

§ 1. W spółce, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, uchwały 

wspólników mogą być podjęte przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w 

systemie teleinformatycznym. W takim przypadku wniosek o wpis do rejestru składany 

jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

§ 2. Podjęcie uchwały, o której mowa w § 1, nie wymaga formalnego zwołania zgromadzenia 

wspólników, warunkiem jej podjęcia jest jednak wykonanie co do niej prawa głosu przez 
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wszystkich wspólników. [Prawo głosu wykonuje się poprzez oświadczenie złożone w 

systemie teleinformatycznym, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.] <Prawo głosu wykonuje się przez 

oświadczenie złożone w systemie teleinformatycznym, opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP.> Przy wykonywaniu prawa głosu wspólnik może zgłosić sprzeciw co do 

uchwały. Uchwała jest równoważna z uchwałą sporządzoną w formie pisemnej, z 

zastrzeżeniem art. 255 § 4. 

§ 3. Do uchwał, o których mowa w § 1, nie stosuje się art. 247 § 2. 

§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do uchwał innych organów spółki, której umowa 

została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, jeżeli podlegają one przesłaniu 

sądowi rejestrowemu w celu ich złożenia w aktach rejestrowych. 

 

Art. 259
1
. 

Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego dotyczy spółki, której umowa została zawarta przy 

wykorzystaniu wzorca umowy, i nastąpiło przy zastosowaniu art. 255 § 4, do oświadczeń, o 

których mowa w art. 258 § 2 i art. 259, nie stosuje się formy aktu notarialnego. 

[Oświadczenia wymagają złożenia ich w systemie teleinformatycznym i opatrzenia 

bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.] <Oświadczenia wymagają złożenia ich w 

systemie teleinformatycznym i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

 

Art. 270. 

Rozwiązanie spółki powodują: 

1)   przyczyny przewidziane w umowie spółki; 

2)   uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, 

stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza; 

[2
1
)  

(46)
 w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca 

umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich 

wspólników bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;] 

<2
1
) w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca 

umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez 

wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;> 

3)   ogłoszenie upadłości spółki; 

4)   inne przyczyny przewidziane prawem. 
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Art. 412
1
. 

§ 1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 

wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i 

wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. 

[Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu.] <Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga 

opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

§ 3. Statut nie może wprowadzać dalej idących ograniczeń dotyczących formy udzielenia 

pełnomocnictwa. 

§ 4. Spółka publiczna wskazuje akcjonariuszom co najmniej jeden sposób zawiadamiania 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w 

postaci elektronicznej. O sposobie zawiadamiania rozstrzyga regulamin walnego 

zgromadzenia, zaś w braku regulaminu - zarząd spółki. 

§ 5. Spółka publiczna podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i 

pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci 

elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu. 

§ 6. Przepisy § 1-5 stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z 

2015 r. poz. 1505 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 266 i 1343) 

 

Art. 39d. 

1. Po wpłynięciu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z 

narażeniem polegającej na budowie obiektu jądrowego Prezes Agencji niezwłocznie 

ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych Prezesa Agencji 

treść wniosku o wydanie zezwolenia wraz ze skróconym raportem bezpieczeństwa oraz 

informację o: 

1)   wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na budowę obiektu 

jądrowego; 

2)   możliwości składania uwag i wniosków; 

3)   sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy 

termin ich składania; 

4)   terminie i miejscu rozprawy administracyjnej, w przypadku, o którym mowa w ust. 3. 

2. Uwagi i wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 2, można wnosić: 

1)   pisemnie; 

2)   ustnie do protokołu; 
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[3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 

r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).] 

<3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

3. Rozprawa, o której mowa w art. 89 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego, jest otwarta dla społeczeństwa. 

4. Prezes Agencji w uzasadnieniu decyzji podaje informacje o udziale społeczeństwa w 

postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały uwzględnione uwagi i wnioski, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 1, Prezes Agencji ogłasza w prasie obejmującej swoim 

zasięgiem gminę, w której granicach znajduje się teren objęty wnioskiem o wydanie 

zezwolenia, oraz gminy sąsiadujące z tą gminą. 

 

Art. 55n. 

1. Prezes Agencji, po otrzymaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie 

działalności związanej z narażeniem polegającej na budowie składowiska odpadów 

promieniotwórczych, niezwłocznie ogłasza na swoich stronach podmiotowych w 

Biuletynie Informacji Publicznej treść wniosku wraz ze skróconym raportem 

bezpieczeństwa oraz informacje o: 

1)   wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na budowę składowiska; 

2)   możliwości składania uwag i wniosków; 

3)   sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy 

termin ich składania; 

4)   terminie i miejscu rozprawy administracyjnej. 

2. Uwagi i wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 2, można wnosić: 

1)   pisemnie; 

2)   ustnie do protokołu; 

[3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 

września 2001 r. o podpisie elektronicznym.] 

<3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania 

ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

3. Rozprawa, o której mowa w art. 89 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego, jest otwarta dla społeczeństwa. 

4. Prezes Agencji w uzasadnieniu decyzji podaje informacje o udziale społeczeństwa w 

postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały uwzględnione uwagi i wnioski, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 1, Prezes Agencji ogłasza w prasie obejmującej swoim 

zasięgiem gminę, w której granicach znajduje się teren objęty wnioskiem o wydanie 

zezwolenia, oraz gminy sąsiadujące. 
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U S T A W A     z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

221) 

Art. 17a. 

1. Dane do składania podpisu elektronicznego na potrzeby elektronicznego postępowania 

upominawczego są udzielane rzecznikom patentowym po złożeniu stosownego wniosku 

za pośrednictwem właściwego okręgowego zgromadzenia rzeczników patentowych. 

[2. Dopuszcza się również komunikowanie się rzecznika patentowego z sądem w 

elektronicznym postępowaniu upominawczym przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu 

elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

3. Wnioski rzeczników patentowych o udzielenie danych wskazanych w ust. 1 złożone do 

właściwego okręgowego zgromadzenia rzeczników patentowych będą przesyłane 

właściwemu sądowi wraz z potwierdzeniem udziału (zrzeszenia) rzecznika we właściwym 

zgromadzeniu. Osoby zamierzające komunikować się z sądem w sposób wskazany w ust. 2 

zawiadamiają o tym sąd za pośrednictwem właściwego okręgowego zgromadzenia 

rzeczników patentowych, podając dane do weryfikacji podpisu elektronicznego.] 

<2. Dopuszcza się również komunikowanie się rzecznika patentowego z sądem 

w elektronicznym postępowaniu upominawczym przy wykorzystaniu 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

3. Wnioski rzeczników patentowych o udzielenie danych wskazanych w ust. 1 złożone do 

właściwego okręgowego zgromadzenia rzeczników patentowych będą przesyłane 

właściwemu sądowi wraz z potwierdzeniem udziału (zrzeszenia) rzecznika we 

właściwym zgromadzeniu. Osoby zamierzające komunikować się z sądem w sposób 

wskazany w ust. 2 zawiadamiają o tym sąd za pośrednictwem właściwego 

okręgowego zgromadzenia rzeczników patentowych.> 

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, właściwe okręgowe zgromadzenie rzeczników 

patentowych przesyła sądowi w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w 

zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i 

technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017, z 2013 

r. poz. 1650, z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 554) 

 

Art. 30. 

 1. Obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o 

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym dokonuje się na podstawie dokumentu 

uprawniającego do nabycia i sprzedaży. 

2. Materiały wybuchowe, broń, amunicja, wyroby oraz technologia o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym mogą być sprzedawane wyłącznie podmiotom określonym w 

niniejszej ustawie, z tym że: 
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1)   materiały wybuchowe sprzedaje się: 

a)  przedsiębiorcy i jednostce naukowej, którzy przedłożą: 

-   koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu 

materiałami wybuchowymi, 

-   koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania amunicji, 

-   pozwolenie na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych 

wydane odpowiednio przez wojewodę lub inny organ uprawniony do wydania takiego 

pozwolenia na podstawie odrębnych przepisów, 

b)  Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie 

Więziennej, Biuru Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej, po okazaniu dokumentu 

uprawniającego do ich nabycia, wystawionego przez właściwy organ, 

c)  innym podmiotom, których dostęp do materiałów wybuchowych regulują odrębne 

przepisy, na warunkach w nich określonych; 

2)   broń oraz istotne części broni sprzedaje się: 

a)  osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz innym podmiotom, które przedłożą 

zaświadczenie wydane odpowiednio przez właściwy organ Policji lub organ wojskowy, 

uprawniające do nabycia określonego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni, 

b)  cudzoziemcom na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i 

amunicji, 

c)  przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu bronią, 

d)  przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w 

zakresie wytwarzania broni - zgodnie z zakresem koncesji, 

e)  przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w 

zakresie wytwarzania amunicji, w celu przeprowadzania prób rodzajów amunicji 

wytwarzanej na podstawie koncesji, 

f)  Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie 

Celnej, Służbie Więziennej i Biuru Ochrony Rządu, po okazaniu dokumentu 

uprawniającego do jej nabycia, wystawionego przez właściwy organ, 

g)  Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej, Państwowej Straży 

Rybackiej, straży gminnej (miejskiej), Straży Marszałkowskiej, Straży Parkowej, kontroli 

skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego - na podstawie dokumentu wydanego przez 

uprawniony organ Policji, 

h)  specjalistycznym uzbrojonym formacjom ochronnym, uprawnionym do posiadania broni 

na podstawie świadectwa broni - na podstawie zaświadczenia właściwego organu Policji, 

uprawniającego do nabycia określonego rodzaju oraz ilości egzemplarzy broni, 

i)  innym podmiotom, których dostęp do broni regulują odrębne przepisy, na warunkach w 

nich określonych; 



- 75 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3)   amunicję sprzedaje się: 

a)  osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz innym podmiotom na podstawie: 

-   legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni, 

-   zaświadczenia wydanego odpowiednio przez właściwy organ Policji lub organ wojskowy, 

uprawniającego do nabycia określonego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni wraz z 

amunicją do tej broni, 

b)  cudzoziemcom, na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i 

amunicji, 

c)  przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu amunicją, 

d)  przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu bronią oraz dokument potwierdzający nabycie broni - w ilości niezbędnej 

do odstrzelenia 3 nabojów z każdej lufy egzemplarza broni palnej przeznaczonej do 

sprzedaży, 

e)  Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie 

Celnej, Służbie Więziennej i Biuru Ochrony Rządu, po okazaniu dokumentu 

uprawniającego do jej nabycia, wystawionego przez właściwy organ, 

f)  Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej, Państwowej Straży 

Rybackiej, straży gminnej (miejskiej), Straży Marszałkowskiej, Straży Parkowej, kontroli 

skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego - na podstawie dokumentu wydanego przez 

uprawniony organ Policji, 

g)  specjalistycznym uzbrojonym formacjom ochronnym na podstawie pisemnej zgody 

właściwego komendanta wojewódzkiego Policji w celu szkolenia strzeleckiego, 

h)  innym podmiotom, których dostęp do amunicji regulują odrębne przepisy, na warunkach 

w nich określonych; 

4)   istotne części amunicji sprzedaje się przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania amunicji, w której te 

części występują; 

5)   proch strzelniczy i spłonki sprzedaje się osobom, które okażą legitymację posiadacza 

broni myśliwskiej, sportowej oraz posiadaczom broni kolekcjonerskiej; 

6)   proch strzelniczy czarny (dymny) sprzedaje się pełnoletnim właścicielom replik broni 

palnej rozdzielnego ładowania, którzy okażą dowód tożsamości oraz Europejską kartę 

broni palnej; 

7)   wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym sprzedaje się: 

a)  przedsiębiorcom posiadającym koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w 

zakresie wytwarzania lub obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, 

b)  Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie 

Celnej, Służbie Więziennej, Biuru Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej, po 
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okazaniu dokumentu uprawniającego do ich nabycia, wystawionego przez właściwy 

organ, 

c)  Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej, Straży Rybackiej, 

straży gminnej (miejskiej), Straży Marszałkowskiej, Straży Parkowej, kontroli skarbowej i 

Inspekcji Transportu Drogowego, po okazaniu dokumentu uprawniającego do ich nabycia, 

wystawionego przez właściwy organ, 

d)  innym podmiotom, których dostęp do wyborów o przeznaczeniu wojskowym lub 

policyjnym regulują odrębne przepisy, na warunkach w nich określonych; 

8)   kamizelki kuloodporne, hełmy wojskowe i policyjne, ochraniacze twarzy, kończyn i 

innych części ciała sprzedaje się także przedsiębiorcom, którzy posiadają koncesję na 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, oraz 

przedsiębiorcom albo jednostkom organizacyjnym, które na podstawie odrębnych 

przepisów powołały wewnętrzne służby ochrony, oraz szkołom kształcącym w zawodzie 

pracownika ochrony fizycznej osób i mienia, a także przedsiębiorcom prowadzącym 

działalność szkoleniową dla osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony 

fizycznej; 

9)   technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym sprzedaje się: 

a)  przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w 

zakresie: 

-   obrotu określonymi technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, 

-   wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, których dotyczy dana 

technologia, 

b)  Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie 

Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie 

Celnej, Służbie Więziennej i Biuru Ochrony Rządu, po okazaniu dokumentu 

uprawniającego do ich nabycia, wystawionego przez właściwy organ. 

3. Przedsiębiorca, który sprzedaje materiały wybuchowe, broń, amunicję oraz wyroby i 

technologię o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiązany jest poinformować 

o dokonanej transakcji organ, który wydał dokument uprawniający do zakupu. 

[4. Dopuszcza się przeprowadzanie transakcji dotyczących broni i amunicji za pośrednictwem 

sieci teleinformatycznej. Strony transakcji opatrują dokumenty dotyczące obrotu bronią i 

amunicją bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.] 

<4. Dopuszcza się przeprowadzanie transakcji dotyczących broni i amunicji za 

pośrednictwem sieci teleinformatycznej. Strony transakcji opatrują dokumenty 

dotyczące obrotu bronią i amunicją kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki i minister właściwy do spraw wewnętrznych w 

porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określą, w drodze rozporządzenia: 
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1)   tryb, formę i zakres przekazywania przez przedsiębiorców informacji o dokonanej 

transakcji, o której mowa w ust. 3 i 4, organowi wydającemu dokument uprawniający do 

zakupu, 

2)   szczegółowe zasady i sposób udokumentowania odstrzelenia nabojów z broni 

wprowadzanej do obrotu, 

3)   szczegółowe zasady sprzedaży dotyczące obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, 

4)   zakres i tryb kontroli przestrzegania zasad sprzedaży dotyczących materiałów 

wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub 

policyjnym, 

5)   szczegółowe zasady dotyczące obrotu bronią i amunicją za pośrednictwem sieci 

teleinformatycznej 

- mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 133, z późn. zm.) 

Art. 57. 

§ 1. 
(63)

 Każdy, kto spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego sądu powszechnego, o 

którym mowa w art. 55 § 2, może zgłosić swoją kandydaturę na jedno stanowisko 

sędziowskie w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, o którym mowa w art. 20a 

§ 4. 

§ 2. Zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie oraz innych czynności w toku 

postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim 

kandydat dokonuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego to 

postępowanie, zwanego dalej "systemem teleinformatycznym", dostępnego na stronie 

internetowej Krajowej Rady Sądownictwa. 

§ 3. Czynności w toku postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku 

sędziowskim dokonane przez kandydata bez zachowania formy przewidzianej ustawą nie 

wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z ich dokonaniem. 

§ 4. System teleinformatyczny prowadzi Minister Sprawiedliwości. Administratorami danych 

osobowych w systemie teleinformatycznym są: Minister Sprawiedliwości, prezesi 

właściwych sądów oraz Krajowa Rada Sądownictwa, każde w zakresie zadań 

wykonywanych w postępowaniu w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku 

sędziowskim. 

[§ 5. Identyfikacja w systemie teleinformatycznym następuje za pomocą: podpisu 

potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, podpisu weryfikowanego przy pomocy 

kwalifikowanego certyfikatu albo otrzymanego w sądzie identyfikatora wskazującego na 

tożsamość kandydata. 
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§ 6. Zgłaszający swoją kandydaturę wypełnia w systemie teleinformatycznym kartę zgłoszenia 

kandydata na wolne stanowisko sędziowskie, opatruje ją podpisem elektronicznym, o 

którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662), nadanym przez ten system, podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisem weryfikowanym przy pomocy 

kwalifikowanego certyfikatu, a następnie wnosi za pośrednictwem systemu do prezesa 

właściwego sądu.] 

<§ 5. Uwierzytelnienie w systemie teleinformatycznym wymaga użycia profilu zaufanego 

ePUAP, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu 

elektronicznego albo otrzymanego w sądzie identyfikatora wskazującego na 

tożsamość kandydata. 

§ 6. Zgłaszający swoją kandydaturę wypełnia w systemie teleinformatycznym kartę 

zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie, opatruje ją podpisem 

elektronicznym nadanym przez ten system, podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wnosi 

za pośrednictwem systemu do prezesa właściwego sądu.> 

§ 7. Zgłaszający swoją kandydaturę dołącza do karty zgłoszenia informację z Krajowego 

Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby i zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze 

względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, z zastrzeżeniem art. 58 § 4a. 

Zgłaszający urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. składa w postaci papierowej 

oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o 

ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 

oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), albo informację, o której mowa 

w art. 7 ust. 3a tej ustawy. Do karty zgłoszenia dołącza się również oświadczenie w 

przedmiocie zgody albo niewyrażenia zgody na wykorzystanie dokumentów dotyczących 

zgłaszającego w innych postępowaniach w sprawie powołania do pełnienia urzędu na 

stanowisku sędziowskim. 

§ 8. Zawarte w karcie zgłoszenia oświadczenia: o korzystaniu z pełni praw cywilnych i 

obywatelskich, o toczącym się postępowaniu o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 

o ukaraniu w postępowaniu dyscyplinarnym, o toczącym się postępowaniu 

dyscyplinarnym oraz o uprawomocnieniu się orzeczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach 

bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących 

funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, z późn. zm.), jak również 

oświadczenie, że nie toczy się wobec kandydata inne postępowanie w sprawie powołania 

do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim, kandydat składa pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. 

§ 9. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w 

drodze rozporządzenia, zakres danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne 

stanowisko sędziowskie, mając na względzie, aby dane te umożliwiały weryfikację w 

niezbędnym zakresie spełnienia warunków wymaganych przez ustawę od kandydatów na 

stanowisko sędziowskie. 
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§ 10. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, 

po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych 

kandydatów do objęcia urzędu sędziego oraz kwalifikacje wymagane od lekarzy i 

psychologów uprawnionych do przeprowadzania tych badań i wydawania zaświadczeń o 

zdolności do pełnienia obowiązków sędziego, jak również terminy wykorzystania 

wydawanych zaświadczeń w postępowaniu w sprawie powołania do pełnienia urzędu na 

stanowisku sędziowskim, mając na względzie zapewnienie należytej oceny zdolności 

kandydatów do objęcia urzędu sędziego, uwzględniającej charakter tego urzędu. 

 

Art. 57aa. 

 [§ 1. Dokumenty dołączane do karty zgłoszenia kandydat tworzy w systemie 

teleinformatycznym i wnosi za pośrednictwem tego systemu, opatrując je podpisem 

elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o 

podpisie elektronicznym, nadanym przez ten system, podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP albo podpisem weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego 

certyfikatu. 

§ 2. Dokumenty mające w oryginale postać papierową kandydat zamieszcza w systemie 

teleinformatycznym w postaci elektronicznych kopii, opatrując je podpisem 

elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o 

podpisie elektronicznym, nadanym przez ten system, podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP albo podpisem weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego 

certyfikatu, co jednocześnie stanowi oświadczenie o zgodności elektronicznej kopii 

dokumentu z oryginałem w postaci papierowej. Oświadczenie to jest składane pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Prezes właściwego sądu, 

któremu zgłoszono kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie, w uzasadnionych 

przypadkach może wezwać kandydata do doręczenia w terminie trzech dni oryginałów 

dokumentów. Obowiązek zamieszczenia w systemie teleinformatycznym elektronicznej 

kopii dokumentu nie dotyczy oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 

państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, a także informacji, o której mowa 

w art. 7 ust. 3a tej ustawy. 

§ 3. Prezes właściwego sądu, któremu zgłoszono kandydaturę na wolne stanowisko 

sędziowskie, zamieszcza w systemie teleinformatycznym elektroniczne kopie dokumentów 

innych niż zamieszczone przez kandydata, mających w oryginale postać papierową, 

wymaganych w tym postępowaniu, opatrując je podpisem elektronicznym, o którym mowa 

w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, nadanym 

przez ten system. Obowiązek zamieszczenia w systemie teleinformatycznym elektronicznej 

kopii dokumentu nie dotyczy oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 

państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, a także informacji, o której mowa 

w art. 7 ust. 3a tej ustawy.] 
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<§ 1. Dokumenty dołączane do karty zgłoszenia kandydat tworzy w systemie 

teleinformatycznym i wnosi za pośrednictwem tego systemu, opatrując je podpisem 

elektronicznym nadanym przez ten system, podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

§ 2. Dokumenty mające w oryginale postać papierową kandydat zamieszcza w systemie 

teleinformatycznym w postaci elektronicznych kopii, opatrując je podpisem 

elektronicznym nadanym przez ten system, podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co jednocześnie 

stanowi oświadczenie o zgodności elektronicznej kopii dokumentu z oryginałem 

w postaci papierowej. Oświadczenie to jest składane pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za fałszywe zeznania. Prezes właściwego sądu, któremu zgłoszono 

kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie, w uzasadnionych przypadkach może 

wezwać kandydata do doręczenia w terminie trzech dni oryginałów dokumentów. 

Obowiązek zamieszczenia w systemie teleinformatycznym elektronicznej kopii 

dokumentu nie dotyczy oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, a także 

informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy. 

§ 3. Prezes właściwego sądu, któremu zgłoszono kandydaturę na wolne stanowisko 

sędziowskie, zamieszcza w systemie teleinformatycznym elektroniczne kopie 

dokumentów innych niż zamieszczone przez kandydata, mających w oryginale 

postać papierową, wymaganych w tym postępowaniu, opatrując je podpisem 

elektronicznym nadanym przez ten system. Obowiązek zamieszczenia w systemie 

teleinformatycznym elektronicznej kopii dokumentu nie dotyczy oświadczenia, o 

którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz 

treści tych dokumentów, a także informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej 

ustawy.> 

§ 4. Ponowne zgłoszenie kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie może nastąpić nie 

wcześniej niż po dniu zakończenia poprzednio rozpoczętego postępowania w sprawie 

powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim. Za dzień rozpoczęcia 

postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim 

przyjmuje się dzień złożenia karty zgłoszenia na dane stanowisko sędziowskie. Za dzień 

zakończenia postępowania wobec kandydata w sprawie powołania do pełnienia urzędu na 

stanowisku sędziowskim przyjmuje się dzień upływu wobec kandydata terminu do 

złożenia zastrzeżenia od pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia albo dzień 

uprawomocnienia się wobec kandydata uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w 

przedmiocie: 

1)   nieuwzględnienia zastrzeżenia od pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia albo 

2)   umorzenia postępowania, albo 

3)   nieprzedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim 

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, albo 
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4)   przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim 

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1384, z późn. zm.) 

Art. 2a. 

1. Konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa 

w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.), zwanym dalej "SMK", zakłada w celu 

dokonywania czynności w tym systemie: 

1)   diagnosta laboratoryjny; 

2)   kierownik specjalizacji. 

[2. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w ust. 1 czynności za pomocą SMK jest 

uwierzytelnienie tożsamości osoby, która konto założyła i weryfikacja uprawnień tej 

osoby. 

3. Uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się przez: 

1)   złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) 

lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub 

2)   potwierdzenie przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych tożsamości osoby, która 

konto założyła.] 

<2. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w ust. 1 czynności za pomocą SMK 

jest potwierdzenie tożsamości osoby, która konto założyła, i weryfikacja uprawnień 

tej osoby. 

3. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się na podstawie wniosku o nadanie 

uprawnień: 

1) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i …) lub 

2) potwierdzonego przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych w zakresie 

tożsamości osoby, która konto założyła.> 

4. Weryfikacji uprawnień, o których mowa w ust. 2, dokonuje w stosunku do: 

1)   diagnosty laboratoryjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Krajowa Izba Diagnostów 

Laboratoryjnych; 

2)   kierownika specjalizacji - właściwa akredytowana podstawowa jednostka organizacyjna 

uczelni, która prowadzi studia na kierunku analityka medyczna. 
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Art. 30b. 

1. Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego jest prowadzone przez 

podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, które prowadzą studia na kierunku analityka 

medyczna, po uzyskaniu akredytacji, zwane dalej "jednostkami szkolącymi", udzielonej 

przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej 

"dyrektorem CMKP". 

2. Akredytacja może zostać udzielona podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni: 

1)   które powołały zespół do spraw szkolenia specjalizacyjnego, w tym podpisały umowy na 

pełnienie obowiązków kierowników specjalizacji z osobami posiadającymi tytuł 

specjalisty w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, z zastrzeżeniem art. 30zd ust. 5; 

2)   które spełniają standardy kształcenia w danym szkoleniu specjalizacyjnym określone w 

programie szkolenia specjalizacyjnego; 

3)   których działalność obejmuje profil prowadzonego szkolenia specjalizacyjnego i które 

zawarły porozumienia z innymi podmiotami na realizację staży kierunkowych lub kursów 

specjalizacyjnych określonych programem szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli 

podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nie może zapewnić ich odbywania w ramach 

swojej struktury organizacyjnej; 

4)   opracowały regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego. 

3. Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, 

określa w szczególności: 

1)   maksymalną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na szkolenie specjalizacyjne; 

2)   organizację szkolenia specjalizacyjnego, w tym harmonogram zajęć i staży 

kierunkowych; 

3)   szczegółowy zakres obowiązków kierowników specjalizacji, opiekunów staży 

kierunkowych, wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia; 

4)   sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności; 

5)   sposoby oceny organizacji i przebiegu szkolenia specjalizacyjnego przez osoby w nim 

uczestniczące. 

4. [Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni zamierzająca prowadzić szkolenie 

specjalizacyjne składa do dyrektora CMKP za pomocą SMK, wniosek o udzielenie 

akredytacji w postaci elektronicznej, przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy 

z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub podpisu potwierdzonego 

profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wniosek zawiera następujące 

dane:] <Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni zamierzająca prowadzić 

szkolenie specjalizacyjne składa do dyrektora CMKP za pomocą SMK wniosek o 

udzielenie akredytacji w postaci elektronicznej, podpisany przy użyciu 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem 

zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wniosek zawiera 

następujące dane:> 
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1)   oznaczenie podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni; 

2)   dziedzinę specjalizacji, w której podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 

zamierza prowadzić szkolenie specjalizacyjne; 

3)   liczbę i kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia teoretyczne i praktyczne 

na kursie specjalizacyjnym (wymagana specjalizacja, posiadany stopień naukowy lub 

tytuł naukowy); 

4)   opis bazy dydaktycznej i warunków organizacyjnych właściwych dla danego 

szkolenia specjalizacyjnego; 

5)   plan realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie; 

6)   oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych do realizacji planu, o którym 

mowa w pkt 5. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się: 

1)   odwzorowanie cyfrowe dokumentów potwierdzających status prawny podmiotu; 

2)   informacje o dotychczasowym przebiegu prowadzonej przez podmiot działalności; 

3)   odwzorowanie cyfrowe dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których 

mowa w ust. 2. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się najpóźniej na 4 miesiące przed planowanym 

terminem rozpoczęcia przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni prowadzenia 

szkolenia specjalizacyjnego. 

7. Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym dokumenty, o których mowa w ust. 

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych podstawowa jednostka organizacyjna 

uczelni, która złożyła wniosek, jest wzywana do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania, przekazywanego za pomocą SMK. Po bezskutecznym upływie tego 

terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania. 

8. Dyrektor CMKP, w celu uzyskania opinii o spełnieniu przez podmiot warunków, o których 

mowa w ust. 2, powołuje zespół ekspertów, w składzie: 

1)   przedstawiciel stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu 

towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym, zrzeszającym specjalistów w danej 

dziedzinie, zgłoszony przez zarząd tego stowarzyszenia; 

2)   dwóch ekspertów w danej dziedzinie, zgłoszonych przez konsultanta krajowego w danej 

dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego 

konsultanta krajowego; 

3)   przedstawiciel Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, zwanej dalej "KIDL". 

9. Zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 8, opiniuje wnioski w miarę potrzeby, nie 

rzadziej niż raz na kwartał, i przekazuje swoją opinię dyrektorowi CMKP niezwłocznie po 

jej sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia. 

Wnioski mogą być opiniowane w trybie obiegowym, z użyciem dostępnych systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności. 

10. Dyrektor CMKP: 

1)   dokonuje wpisu podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, o której mowa w ust. 1, na 

prowadzoną przez siebie, za pomocą SMK, listę jednostek posiadających akredytację, 

wraz z określeniem maksymalnej liczby miejsc szkoleniowych w zakresie danego 
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szkolenia specjalizacyjnego dla osób mogących odbywać szkolenie specjalizacyjne, na 

okres 5 lat, w przypadku gdy opinia zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 8, jest 

pozytywna, albo 

2)   odmawia wpisu podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, o której mowa w ust. 1, na 

prowadzoną przez siebie, za pomocą SMK, listę jednostek posiadających akredytację, w 

przypadku gdy opinia zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 8, jest negatywna, i 

zawiadamia o tym niezwłocznie wnioskodawcę. 

11. Dyrektor CMKP występuje do jednostki organizacyjnej wpisanej na listę, o której mowa 

w ust. 10, na 6 miesięcy przed dniem upływu okresu, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, o 

weryfikację akredytacji, mając na względzie konieczność zapewnienia diagnostom 

laboratoryjnym ciągłości szkolenia specjalizacyjnego w tej jednostce. Przepisy ust. 1-10 

stosuje się odpowiednio. 

12. Dyrektor CMKP publikuje i aktualizuje na swojej stronie internetowej oraz w SMK listę 

jednostek posiadających akredytację. 

13. W przypadku gdy jednostka szkoląca, o której mowa w ust. 1, przestała spełniać warunki 

niezbędne do uzyskania akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, 

powiadamia o tym niezwłocznie wojewodę i dyrektora CMKP. 

14. Dyrektor CMKP, w drodze decyzji, skreśla z listy, o której mowa w ust. 10, jednostkę 

szkolącą, która nie realizuje szczegółowego programu szkolenia specjalizacyjnego lub nie 

przestrzega standardów szkolenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych, o 

których mowa w art. 30b ust. 2 pkt 2, albo przestała spełniać warunki niezbędne do 

uzyskania akredytacji do szkolenia specjalizacyjnego. Od decyzji tej przysługuje wniosek 

o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

15. Staże kierunkowe i kursy specjalizacyjne objęte programem danej specjalizacji prowadzą 

jednostki szkolące, o których mowa w ust. 1. Centrum Medyczne Kształcenia 

Podyplomowego, zwane dalej "CMKP", koordynuje organizację staży kierunkowych oraz 

kursów specjalizacyjnych objętych programem danej specjalizacji zgodnie z wymogami 

odpowiednich specjalizacji oraz liczbą i rozmieszczeniem regionalnym diagnostów 

laboratoryjnych odbywających szkolenie specjalizacyjne. 

16. Dyrektor CMKP publikuje na swojej stronie internetowej i w SMK listę staży 

kierunkowych oraz listę kursów specjalizacyjnych, objętych programami specjalizacji, 

które zawierają: 

1)   nazwę i siedzibę jednostki szkolącej i podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, lub 

imię, nazwisko i adres osoby fizycznej prowadzącej kurs specjalizacyjny; 

2)   termin, miejsce oraz liczbę osób mogących uczestniczyć w stażu kierunkowym albo 

kursie specjalizacyjnym. 

17. Jednostki szkolące i podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przekazują na bieżąco do 

CMKP informacje niezbędne do prowadzenia staży kierunkowych i kursów 

specjalizacyjnych, za pomocą SMK. 

18. Podmiot, który zrealizował staż albo kurs specjalizacyjny, o których mowa w ust. 15, 

przekazuje do CMKP listę diagnostów laboratoryjnych, którzy ukończyli staż kierunkowy 

lub kurs specjalizacyjny, zawierającą imię i nazwisko oraz numer PESEL diagnosty 
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laboratoryjnego, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1414 , z późn. zm.) 

Art. 7a. 

[1. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej 

udziela się na wniosek przedsiębiorcy złożony na piśmie lub w postaci dokumentu 

elektronicznego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 

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

publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), po uiszczeniu opłat, o których mowa w art. 41 ust. 1 

pkt 1 i 11.] 

<1. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji 

wspólnotowej udziela się na wniosek przedsiębiorcy złożony w formie pisemnej, w 

postaci papierowej lub w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 

oraz z 2016 r. poz. 352 i …), po uiszczeniu opłat, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 

1 i 11.> 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania; 

2)   adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 

1071/2009; 

3)   informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 

(KRS), jeżeli są wymagane; 

4)   numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

5)   określenie rodzaju transportu drogowego; 

6)   określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie 

wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego; 

7)   imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych 

osoby zarządzającej transportem, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 

1071/2009 albo osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009; 

8)   określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego lub z licencji wspólnotowej; 

9)   w przypadku licencji wspólnotowej - określenie czasu, na który ma być ona udzielona. 

3. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 

dołącza się: 
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1)   oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: "Oświadczam, że 

zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego 

transportem" oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo 

oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań 

zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których 

mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz kopię certyfikatu 

kompetencji zawodowych tej osoby; 

2)   dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 

(WE) nr 1071/2009; 

3)   oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem 

adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres wskazany zgodnie z ust. 2 pkt 1; 

4)   oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa 

w art. 5 ust. 2 pkt 2, lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi 

przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi 

warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2; 

5)   dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego i wypisów z tego zezwolenia; 

6)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby: 

a)  będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką 

jawną lub komandytową, 

b)  prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy, 

c)  zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań 

zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy 

- albo oświadczenie tych osób o niekaralności za przestępstwa umyślne w dziedzinach 

określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. 

4. Do wniosku o udzielenie licencji wspólnotowej dołącza się: 

1)   kopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; 

2)   zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów dla których został udokumentowany wymóg 

zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009; 

3)   dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisów z tej licencji. 

[5. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany w postaci dokumentu 

elektronicznego załączniki, o których mowa w ust. 3 i 4, składa się również w postaci 

elektronicznej.] 

<5. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany w postaci 

elektronicznej załączniki, o których mowa w ust. 3 i 4, składa się również w postaci 

elektronicznej.> 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 3, 4 i 6, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy/a 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
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7. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca 

przedkłada do organu, o którym mowa w art. 7 ust. 2, wykaz pojazdów zawierający 

następujące informacje: 

1)   markę, typ; 

2)   rodzaj/przeznaczenie; 

3)   numer rejestracyjny; 

4)   numer VIN; 

5)   wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem. 

 

Art. 8. 

[1. Licencji, o których mowa w art. 5b ust. 1 i 2, udziela się na wniosek przedsiębiorcy 

złożony na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego, po uiszczeniu opłaty, o której 

mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1.] 

<1. Licencji, o których mowa w art. 5b ust. 1 i 2, udziela się na wniosek przedsiębiorcy 

złożony w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, po 

uiszczeniu opłaty, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1.> 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania; 

2)   informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 

(KRS), jeżeli są wymagane; 

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

4)   określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego, a w zakresie transportu drogowego 

taksówką - także obszaru wykonywania przewozu; 

5)   określenie czasu, na który licencja ma być udzielona; 

6)   określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie 

wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego - w przypadku wykonywania 

transportu drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 i 2; 

7)   określenie liczby wypisów z licencji - w przypadku wykonywania transportu drogowego 

w zakresie, o którym mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 i 2. 

3. Do wniosku o udzielenie licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 i 2, dołącza się: 

1)   oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: "Oświadczam, że 

zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

będę pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie" oraz 

kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby; 

2)   oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej 

spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby 

prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa 

w art. 5c ust. 1 pkt 1; 

3)   dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 3 

lub ust. 2 pkt 2; 
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4)   oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa 

w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z 

osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na 

jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4; 

5)   wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: 

a)  markę, typ, 

b)  rodzaj/przeznaczenie, 

c)  numer rejestracyjny, 

d)  numer VIN, 

e)  wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem; 

6)   dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji. 

[4. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w postaci dokumentu 

elektronicznego załączniki, o których mowa w ust. 3, składa się również w postaci 

elektronicznej.] 

<4. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w postaci 

elektronicznej załączniki, o których mowa w ust. 3, składa się również w postaci 

elektronicznej.> 

5. Przy składaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie dołącza się dokumentów, o których 

mowa w ust. 3: 

1)   pkt 1 i 3 - gdy wniosek dotyczy licencji na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego w zakresie przewozu osób taksówką; 

2)   pkt 4 i 5 - gdy wniosek dotyczy licencji na wykonywanie transportu drogowego w 

zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 i 4, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy/a 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

Art. 14. 

1. [Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu 

elektronicznego organowi, który udzielił:] <Przewoźnik drogowy jest obowiązany 

zgłaszać w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, 

organowi, który udzielił:> 

1)   zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej, 

zmiany danych, o których mowa w art. 7a, 

2)   licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 i 2, zmiany danych, o których mowa w art. 8 

- nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. 

2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują dane zawarte w zezwoleniu na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, przedsiębiorca jest 

obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia lub licencji. 
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3. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1, polegają na zwiększeniu liczby pojazdów, 

przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować zdolność finansową dla każdego 

zgłoszonego pojazdu samochodowego, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 

1071/2009, i może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia 

na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji. 

4. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 2, polegają na zwiększeniu liczby pojazdów, 

przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować sytuację finansową dla każdego 

zgłoszonego pojazdu samochodowego, zgodnie z art. 5c ust. 1 pkt 3, i może wystąpić z 

wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z licencji. 

 

Art. 19. 

1. Wykonywanie przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

podmiot: 

1)   mający siedzibę w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

2)   wykorzystujący do przewozu pojazd zarejestrowany w państwie innym niż państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym 

- wymaga uzyskania zezwolenia na przewóz kabotażowy, które wydaje, w drodze decyzji 

administracyjnej, Główny Inspektor Transportu Drogowego. Przepisy art. 22 ust. 1 

stosuje się odpowiednio. 

[2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek przewoźnika drogowego 

złożony na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego, pod warunkiem dołączenia 

do niego co najmniej dwóch pozytywnych opinii organizacji o zasięgu ogólnokrajowym 

zrzeszających przewoźników drogowych.] 

<2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek przewoźnika drogowego 

złożony w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, pod 

warunkiem dołączenia do niego co najmniej dwóch pozytywnych opinii organizacji o 

zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających przewoźników drogowych.> 

3. Główny Inspektor Transportu Drogowego, w drodze decyzji administracyjnej, wydaje 

zakaz wykonywania przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla 

przewoźnika niemającego tu siedziby, jeżeli przewoźnik podczas przewozu kabotażowego 

wielokrotnie naruszył przepisy rozporządzenia (WE) nr 1073/2009 lub inne wspólnotowe 

albo krajowe przepisy w zakresie transportu drogowego. 

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, obowiązuje przez okres 2 lat od dnia uprawomocnienia się 

decyzji o jego wydaniu. 

Art. 22b. 

[1. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił 

zezwolenia, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 22, nie później niż 14 dni od 

dnia ich powstania.] 
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1. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać w formie pisemnej, w postaci 

papierowej lub w postaci elektronicznej,  organowi, który udzielił zezwolenia, 

wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 22, nie później niż 14 dni od dnia ich 

powstania.<> 

2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują dane zawarte w zezwoleniu, 

przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia. 

 

Art. 24. 

1. [Zezwolenie zmienia się na wniosek jego posiadacza, złożony na piśmie lub w postaci 

dokumentu elektronicznego, w razie zmiany:] <Zezwolenie zmienia się na wniosek jego 

posiadacza, złożony w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci 

elektronicznej, w razie zmiany:> 

1)   oznaczenia przedsiębiorcy; 

2)   siedziby i adresu przedsiębiorcy. 

2. Zezwolenie może być zmienione na wniosek jego posiadacza w razie zmiany: 

1)   przebiegu linii regularnej, rozkładu jazdy, zwiększenia pojemności pojazdów, 

częstotliwości ich kursowania lub zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków; 

2)   zagranicznego przewoźnika drogowego, z którym zawarto umowę o wspólnym 

prowadzeniu linii regularnej w międzynarodowym transporcie drogowym. 

3. Zezwolenie wygasa w razie: 

1)   zrzeczenia się zezwolenia, z zastrzeżeniem ust. 6; 

2)   upływu terminu określonego w zezwoleniu; 

3)   wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 16 ust. 1. 

4. Zezwolenie cofa się w razie: 

1)   cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji; 

2)   naruszenia lub zmiany warunków, na jakich zezwolenie zostało wydane oraz określonych 

w zezwoleniu; 

3)   niewykonywania przez przedsiębiorcę, na skutek okoliczności zależnych od niego, 

przewozów regularnych co najmniej przez 3 miesiące; 

4)   odstąpienia zezwolenia osobie trzeciej, przy czym nie jest odstąpieniem zezwolenia 

powierzenie wykonania przewozu innemu przewoźnikowi, o którym mowa w art. 5 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe. 

5. W razie cofnięcia zezwolenia wniosek o ponowne wydanie zezwolenia nie może być 

rozpatrzony wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się 

ostateczna. 

6. Przedsiębiorca nie może zrzec się zezwolenia w przypadku wszczęcia postępowania o 

cofnięcie zezwolenia. 

6a. Przepisy ust. 1-6 nie dotyczą zezwoleń, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b. 

7. Główny Inspektor Transportu Drogowego, w drodze decyzji administracyjnej, przedłuża 

wydane przez siebie zezwolenia, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, zmienia 

warunki ich wykonywania, stwierdza utratę ich ważności albo cofa je, na zasadach 

określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1073/2009. 
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Art. 32b. 

 1. Główny Inspektor Transportu Drogowego, w drodze decyzji administracyjnej, wydaje, 

odmawia wydania, zmienia albo cofa świadectwo kierowcy. 

[2. Świadectwo kierowcy wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, posiadającego licencję 

wspólnotową, złożony na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego.] 

<2. Świadectwo kierowcy wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, posiadającego licencję 

wspólnotową, złożony w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci 

elektronicznej.> 

3. Świadectwo kierowcy wraz z wypisem ze świadectwa kierowcy wydaje się przedsiębiorcy 

na okres do 5 lat. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać: 

1)   oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres; 

2)   imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo kierowcy. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 

1)   kopię licencji wspólnotowej; 

2)   zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnieniu przez kierowcę wymagań, o 

których mowa w art. 39a; 

3)   kserokopię dokumentu tożsamości; 

4)   kserokopię prawa jazdy; 

5)   kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy. 

[5a. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest składany w postaci dokumentu 

elektronicznego, załączniki, o których mowa w ust. 5, składa się również w postaci 

elektronicznej.] 

<5a. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest składany w postaci 

elektronicznej, załączniki, o których mowa w ust. 5, składa się również w postaci 

elektronicznej.> 

6. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 4, oraz danych zawartych w 

dokumentach, o których mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio przepis art. 14 ust. 1. 

7. Do wygaśnięcia świadectwa kierowcy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

wygaśnięcia licencji. 

Art. 39e. 

 1. Kierownik ośrodka szkolenia wydaje osobie, która ukończyła wymagane zajęcia w ramach 

szkolenia okresowego, świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie 

szkolenia okresowego. 

2. Kierownik ośrodka szkolenia jest obowiązany: 

1)   przedstawić wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka 

szkolenia, najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu rozpoczęcia kursu, informację 

o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników 

kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego; 

2)   prowadzić dokumentację odpowiednio kursu kwalifikacyjnego oraz szkolenia 

okresowego; 
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3)   przekazywać wojewodzie, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia szkolenia okresowego i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej 

potwierdzającego jego ukończenie, następujące dane osób, które ukończyły kurs: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  datę i miejsce urodzenia, 

c)  numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i 

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten 

dokument, 

d)  adres zamieszkania, 

e)  zakres ukończonego szkolenia, 

f)  datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, 

g)  numer wydanego świadectwa kwalifikacji zawodowej lub numer zaświadczenia 

potwierdzającego ukończenie jednego z modułów szkolenia, o którym mowa w art. 39d 

ust. 3 pkt 2. 

3. Kierownik ośrodka szkolenia, w terminie 21 dni od dnia wydania świadectwa kwalifikacji 

zawodowej, o którym mowa w ust. 1, przekazuje do centralnej ewidencji kierowców 

następujące dane osób, którym wydał świadectwo: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę i miejsce urodzenia; 

3)   numer ewidencyjny PESEL albo rodzaj, serię, numer oraz państwo wydania dokumentu 

potwierdzającego tożsamość - w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL; 

4)   zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego 

odbycie szkolenia okresowego. 

[4. Wojewoda, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może umożliwić przekazywanie informacji oraz 

danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i ust. 3, w formie elektronicznej z 

wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego.] 

<4. Wojewoda, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może umożliwić przekazywanie 

informacji oraz danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w postaci 

elektronicznej, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

 

Art. 54b. 

 1. Główny Inspektor Transportu Drogowego jest organem odpowiedzialnym za kontakty 

wewnątrzwspólnotowe w zakresie kontroli przepisów dotyczących czasu jazdy i czasu 

postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców wykonujących przewozy 

drogowe. 

2. Główny Inspektor Transportu Drogowego, Komendant Główny Policji, Komendant 

Główny Straży Granicznej, Szef Służby Celnej oraz Główny Inspektor Pracy prowadzą 

rejestry danych statystycznych dotyczących kontroli czasu jazdy i czasu postoju, 

obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców wykonujących przewozy 

drogowe, według następujących kategorii: 

1)   w przypadku kontroli drogowych: 

a)  kategoria drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe lub gminne, 
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b)  państwo, w którym kontrolowany pojazd jest zarejestrowany, 

c)  rodzaj tachografu: analogowy lub cyfrowy; 

2)   w przypadku kontroli na terenie przedsiębiorstw: 

a)  kategoria przewozu drogowego: międzynarodowy lub krajowy, przewóz osób lub rzeczy, 

przewóz na potrzeby własne lub transport drogowy, 

b)  wielkość taboru przedsiębiorstwa, 

c)  rodzaj tachografu: analogowy lub cyfrowy. 

[3. Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby Celnej 

oraz Główny Inspektor Pracy przekazują Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego 

w formie pisemnej i elektronicznej dane statystyczne, o których mowa w ust. 2, w terminie 

do dnia 31 lipca roku następującego po roku sprawozdawczym.] 

<3. Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby 

Celnej oraz Główny Inspektor Pracy przekazują Głównemu Inspektorowi 

Transportu Drogowego w formie pisemnej, w postaci papierowej oraz w postaci 

elektronicznej, dane statystyczne, o których mowa w ust. 2, w terminie do dnia 31 

lipca roku następującego po roku sprawozdawczym.> 

4. Główny Inspektor Transportu Drogowego przekazuje Komisji Europejskiej zbiorcze dane 

statystyczne uzyskane, zgodnie z ust. 3, w terminie do dnia 30 września po upływie 

dwuletniego okresu objętego sprawozdaniem. 

 

Art. 82d. 

 [1. Skargi, o których mowa w art. 82b i art. 82c, składa się na piśmie lub w postaci 

elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 

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

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).] 

<1. Skargi, o których mowa w art. 82b i art. 82c, składa się w formie pisemnej, w postaci 

papierowej lub w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.> 

2. W przypadku gdy skarga jest składana w postaci elektronicznej, załączniki, o których 

mowa w art. 82b ust. 4 i art. 82c ust. 4, składa się również w postaci elektronicznej. 

 

Załącznik nr 3 

Lp. Wyszczególnienie naruszeń 
Wysokość kary 

pieniężnej w złotych 

1 2 3 

1. 
NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA 

TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 

1.1. 

Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego 

zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego lub bez wymaganej licencji 

8.000 
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1.1a. 

Posiadanie wypisów z zezwolenia na wykonywanie 

zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji 

wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę 

pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg 

zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia 

(WE) nr 1071/2009 - za każdy kolejny ponadliczbowy 

wypis 

500 

1.2. 

Wykonywanie transportu drogowego taksówką 

pojazdem niewpisanym do licencji z wyłączeniem 

sytuacji gdy wykonujący transport drogowy taksówką 

wystąpił o nową licencję 

2.000 

1.3. 
Wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez 

wymaganego zaświadczenia 
8.000 

[1.4. 

Niezgłoszenie na piśmie lub w postaci dokumentu 

elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub 

licencji, zmiany danych, o których mowa w art. 7a i art. 

8, w wymaganym terminie 

800] 

<1.4. 

Niezgłoszenie w formie pisemnej, w postaci 

papierowej lub w postaci elektronicznej, organowi, 

który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego lub licencji, zmiany danych, 

o których mowa w art. 7a i art. 8, w wymaganym 

terminie 

800> 

 

1.5. 
Niepoddanie się lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli 

w całości lub w części 
10.000 

1.6. 

Nieprzechowywanie lub przechowywanie niekompletnych 

dokumentów i innych nośników informacji, o których mowa w 

art. 16a i art. 33a, przez podmioty wymienione w tym przepisie 

10.000 

1.7. 
Uzależnienie wynagrodzenia kierowcy od ilości przewiezionych 

rzeczy 
8.000 

[1.8. 

Niezgłoszenie na piśmie lub w postaci dokumentu 

elektronicznego organowi, który wydał zaświadczenia na 

wykonywanie przewozu drogowego na potrzeby własne, zmiany 

danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym terminie 

800] 

<1.8. 

Niezgłoszenie w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w 

postaci elektronicznej, organowi, który wydał zaświadczenia 

na wykonywanie przewozu drogowego na potrzeby własne, 

zmiany danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym 

terminie 

800> 
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2. 
NARUSZENIE PRZEPISÓW O WYKONYWANIU PRZEWOZU 

DROGOWEGO OSÓB 

2.1. 

Wykonywanie przewozu regularnego bez wymaganego 

zezwolenia, bez wymaganego zaświadczenia na wykonywanie 

publicznego transportu zbiorowego albo potwierdzenia 

zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym 

8.000 

2.2. 

Wykonywanie przewozu regularnego z naruszeniem warunków 

określonych w zezwoleniu, zaświadczeniu na wykonywanie 

publicznego transportu zbiorowego albo potwierdzeniu 

zgłoszenia przewozu w publicznym transporcie zbiorowym 

dotyczących: 

  

2.2.1. - dni 2.000 

2.2.2. - godzin odjazdu i przyjazdu 500 

2.2.3. - ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków 3.000 

2.3. 
Wykonywanie przewozu regularnego bez obowiązującego 

rozkładu jazdy 
2.000 

2.4. 
Wykonywanie przewozu regularnego pojazdem innym niż 

autobus 
5.000 

2.5. Wykonywanie przewozu autobusem, który:   

2.5.1. 
- nie odpowiada wymaganym warunkom technicznym ze 

względu na rodzaj wykonywanego przewozu regularnego 
5.000 

2.5.2. 
- nie spełnia wymagań w zakresie wyposażenia i oznakowania 

w związku z przewozem określonej kategorii pasażerów 
2.000 

2.6. 

Pobieranie należności za przewóz osoby pojazdem 

wykonującym regularny przewóz niezgodnie z cennikiem opłat 

podanym do publicznej wiadomości 

2.000 

2.7. 

Niewydanie pasażerowi wymaganego potwierdzenia wniesienia 

opłaty za przejazd przed rozpoczęciem kursu z wyłączeniem 

taksówki 

2.000 

[2.8. 

Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, 

zmiany danych, o których mowa w art. 22b, w wymaganym 

terminie 

800] 

   

<2.8. Niezgłoszenie w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w 

postaci elektronicznej, organowi, który udzielił zezwolenia, zmiany 

danych, o których mowa w art. 22b, w wymaganym terminie 

800> 

 

2.9. Wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie 8.000 
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drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie 

więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą z naruszeniem zakazu, o którym 

mowa w art. 18 ust. 5 

2.10. 

Wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym 

kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a, z 

zastrzeżeniem przewozów, o których mowa w art. 18 ust. 4b 

8.000 

2.11. 
Brak harmonogramu okresów pracy kierowcy obejmującego okresy 

prowadzenia pojazdu 
2.000 

3. 
NARUSZENIE PRZEPISÓW O WYKONYWANIU MIĘDZYNARODOWYCH 

PRZEWOZÓW DROGOWYCH I PRZEWOZÓW KABOTAŻOWYCH 

3.1. 
Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego bez 

posiadania w pojeździe wymaganego ważnego zezwolenia 
10.000 

3.2. 

Niewypełnienie przed wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub niewłaściwie wypełnienie wymaganego przy 

międzynarodowym przewozie drogowym rzeczy zezwolenia 

8.000 

3.3. 

Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego niezgodnie z 

przepisami ustawy, umową międzynarodową lub warunkami 

określonymi w zezwoleniu 

8.000 

3.4. Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego:   

3.4.1. 

- bez posiadania w pojeździe certyfikatu potwierdzającego spełnienie 

przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków 

dopuszczenia do ruchu wymaganego odpowiednio do posiadanego 

zezwolenia 

8.000 

3.4.2. 

- pojazdem niespełniającym warunków określonych w certyfikacie 

potwierdzającym spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów 

bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu 

8.000 

3.5. 
Wykonywanie przewozu kabotażowego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia 
10.000 

3.6. 
Wykonywanie przewozu kabotażowego niezgodnie z warunkami 

określonymi dla tego przewozu 
10.000 

3.7. 
Zlecenie przewozu drogowego zagranicznemu podmiotowi 

nieposiadającemu wymaganego zezwolenia na transport kabotażowy 
10.000 

3.8. 
Zlecenie przewozu rzeczy pojazdem nienormatywnym podmiotowi 

nieposiadającemu wymaganego zezwolenia 
8.000 

3.9. 
Umieszczanie w liście przewozowym i innych dokumentach danych i 

informacji niezgodnych ze stanem faktycznym 
8.000 

4. NARUSZENIE PRZEPISÓW O PRZEWOZIE ODPADÓW 

4.1. Niezgłoszenie wykonywania przewozu drogowego odpadów, w 3.000 
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sytuacji gdy na przewóz nie jest wymagane zezwolenie 

4.2. 

Wykonywanie przewozu drogowego odpadów innych niż 

niebezpieczne przez transportującego odpady bez wymaganego wpisu 

do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach 

2.000 

4.3. 

Wykonywanie przewozu drogowego odpadów niebezpiecznych przez 

transportującego odpady bez wymaganego wpisu do rejestru, o którym 

mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

6.000 

4.4. 
Wywóz odpadów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez 

wymaganego zezwolenia 
6.000 

4.5. 
Wwóz odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez 

wymaganego zezwolenia 
10.000 

4.6. 
Wykonywanie przewozu drogowego odpadów tranzytem przez 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia 
6.000 

5. 
NARUSZENIE PRZEPISÓW O CZASIE PROWADZENIA POJAZDU, 

OBOWIĄZKOWYCH PRZERWACH I ODPOCZYNKU 

5.1. Przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu:   

5.1.1. - o czas powyżej 15 minut do jednej godziny 100 

5.1.2. - za każdą następną rozpoczętą godzinę 200 

5.2. 
Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez 

przerwy: 
  

5.2.1. - o czas powyżej 15 minut do 30 minut 150 

5.2.2. - za każde następne rozpoczęte 30 minut 200 

5.3. Skrócenie dziennego czasu odpoczynku:   

5.3.1. - o czas powyżej 15 minut do jednej godziny 100 

5.3.2. - za każdą następną rozpoczętą godzinę 200 

5.4. Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku:   

5.4.1. - o czas do jednej godziny 50 

5.4.2. - za każdą następną rozpoczętą godzinę 100 

5.5. Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu:   

5.5.1. - o czas powyżej 30 minut do dwóch godzin 50 

5.5.2. - za każdą następną rozpoczętą godzinę 100 

5.6. 
Przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch 

kolejnych tygodni: 
  

5.6.1. - o czas powyżej jednej godziny do czterech godzin 100 

5.6.2. - za każdą następną rozpoczętą godzinę 150 
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6. 

NARUSZENIE PRZEPISÓW O STOSOWANIU URZĄDZEŃ 

REJESTRUJĄCYCH LUB CYFROWYCH URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH 

SAMOCZYNNIE PRĘDKOŚĆ JAZDY, CZAS JAZDY I POSTOJU 

6.1. 
Naruszenie zasad i warunków wyposażenia pojazdu w urządzenie rejestrujące 

(tachograf) 

6.1.1. 
Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym w 

urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące 
3.000 

6.1.2. 

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w 

urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące, które nie 

rejestruje wszystkich wymaganych elementów 

2.000 

6.1.3. 

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w 

urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące, które nie 

rejestruje równolegle danych dotyczących okresów aktywności 

kierowców prowadzących pojazd 

1.000 

6.1.4. 

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w 

urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące bez 

wymaganego sprawdzenia okresowego, badania kontrolnego lub 

kalibracji 

1.000 

6.1.5. 

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem 

wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące przez kierowcę 

nieposiadającego własnej, ważnej karty kierowcy 

1.000 

6.1.6. 

Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, 

nieposiadającego wymaganego wydruku z tachografu w przypadku 

uszkodzenia karty kierowcy, jej niesprawności lub jej nieposiadania - 

za każdy brakujący wydruk 

100 

6.2. 
Wykonywanie przewozu drogowego z ingerencją w działanie urządzenia 

rejestrującego 

6.2.1. 

Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego 

urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy 

wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i 

przebytej drogi 

5.000 

6.3. 
Naruszenie zasad i warunków używania urządzenia rejestrującego lub cyfrowego 

urządzenia rejestrującego 

6.3.1. 
Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-

godzinnego okresu - za każdy dzień 

200 

nie więcej 

niż 2.000 

6.3.2. 

Zastosowanie typu wykresówki niezatwierdzonego lub 

nieprzeznaczonego dla danego typu urządzenia rejestrującego - za 

każdą wykresówkę 

100 

nie więcej 

niż 2.000 
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6.3.3. 

Okazanie podczas kontroli wykresówki brudnej lub uszkodzonej w 

stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych - za każdą 

wykresówkę 

300 

6.3.4. 
Używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku 

kierowców 
3.000 

6.3.5. Jednoczesne używanie kilku wykresówek lub kart kierowców 1.000 

6.3.6. 

Brak w okazanej wykresówce przepisowych wpisów: 

1. imienia lub nazwiska kierowcy 

2. numeru rejestracyjnego pojazdu 

3. miejsca lub daty początkowej użytkowania wykresówki 

4. miejsca lub daty końcowej używania wykresówki 

5. stanu licznika kilometrów w chwili rozpoczęcia użytkowania 

pojazdu 

6. stanu licznika kilometrów w chwili zakończenia użytkowania 

pojazdu 

50 za 

brak 

każdej 

danej 

6.3.7. 

Nieokazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, 

danych z karty kierowcy, z tachografu cyfrowego lub dokumentu 

potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu - za każdy dzień 

500 

6.3.8. 

Okazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, która nie 

zawiera wszystkich danych o okresach aktywności kierowcy - za 

każdą wykresówkę 

300 

6.3.9. 
Udostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie niepełnych 

danych o okresach aktywności kierowcy - za każdy dzień 
300 

6.3.10. 

Okazanie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówki, na której 

stwierdzono dokonanie niedozwolonych, bez użycia urządzenia 

rejestrującego, ręcznych, automatycznych lub półautomatycznych 

zapisów prędkości, aktywności lub przebytej drogi - za każdą 

wykresówkę 

1.000 

nie więcej 

niż 5.000 

6.3.11. 
Naruszenie obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy - za 

każdego kierowcę 
500 

6.3.12. 
Naruszenie obowiązku wczytywania danych urządzenia rejestrującego 

- za każdy pojazd 
500 

6.3.13. 

Nieudostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie danych 

wczytanych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy, 

przechowywanych w przedsiębiorstwie - za każdy dzień 

300 

6.3.14. 
Samowolna ingerencja w dane zapisane w cyfrowym urządzeniu 

rejestrującym, na karcie kierowcy lub na karcie przedsiębiorstwa 
5.000 

7. 
NARUSZENIE PRZEPISÓW O UŻYWANIU INNYCH URZĄDZEŃ 

POMIAROWO-KONTROLNYCH 



- 100 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

7.1. 

Samowolna zmiana wskazań urządzeń pomiarowo-kontrolnych 

zainstalowanych w pojeździe przy wykonywaniu transportu 

drogowego taksówką 

1.000 

8. NARUSZENIE INNYCH PRZEPISÓW   

8.1. 
Wykonywanie przewozu drogowego żywych zwierząt przez 

przewoźnika nieposiadającego odpowiedniego zezwolenia 
6.000. 

8.2. 
Przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w 

art. 26c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców: 
  

  1. do 2 godzin 100 

  2. powyżej 2 do 10 godzin 300 

  3. powyżej 10 godzin 500 

8.3. 
Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy, o której mowa w art. 26d 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 
1.000 

8.4. 
Nieudzielenie przerwy, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 
300 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 

271, z późn. zm.) 

 

Art. 39. 

1. Wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu 

leczniczego składa, w postaci pisemnej lub elektronicznej, wniosek o wydanie 

zezwolenia, który zawiera: 

1)   firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę podmiotu 

ubiegającego się o zezwolenie, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba 

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania 

tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż 

adres i miejsce zamieszkania; 

2)   numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o uzyskaniu wpisu 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także numer 

REGON; 

3)   określenie rodzaju i postaci farmaceutycznej produktu leczniczego; 

4)   określenie miejsca wytwarzania produktu leczniczego lub miejsca prowadzenia 

działalności w zakresie importu produktu leczniczego; 

5)   określenie zakresu wytwarzania lub importu produktu leczniczego. 

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się Dokumentację Główną Miejsca 

Prowadzenia Działalności sporządzoną zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki 
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Wytwarzania oraz listę zawierającą nazwę, dawkę i postać farmaceutyczną wytwarzanych 

lub importowanych produktów leczniczych. 

3. Zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego wydaje się na czas 

nieokreślony po stwierdzeniu przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, że podmiot 

ubiegający się o zezwolenie spełnia łącznie następujące wymagania: 

1)   dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami oraz urządzeniami technicznymi i 

kontrolnymi niezbędnymi do wytwarzania lub importu, kontroli i przechowywania 

produktów leczniczych; 

2)   zatrudnia Osobę Wykwalifikowaną. 

[4. Główny Inspektor Farmaceutyczny zapewnia możliwość złożenia wniosku o wydanie albo 

zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego, w postaci 

elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wniosek jest 

opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z 

dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 

r. poz. 1662).] 

<4. Główny Inspektor Farmaceutyczny zapewnia możliwość złożenia wniosku o wydanie 

albo zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego, w postaci 

elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wniosek 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania, mając na względzie rodzaj i zakres 

wytwarzania, a także zapewnienie odpowiedniej jakości produktu leczniczego i 

substancji czynnej; 

2)   wymagania, jakie powinna spełniać Osoba Wykwalifikowana, w tym jej 

wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, mając na uwadze prawidłowe 

wykonywanie przez nią obowiązków; 

3)   wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów 

leczniczych oraz wykaz dokumentów dołączanych do wniosku, uwzględniając rodzaj 

produktu leczniczego oraz zakres wytwarzania i importu produktu leczniczego objęty 

zezwoleniem; 

4)   wzór wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów 

leczniczych, uwzględniając dane dotyczące zmian oraz zapewnienie przejrzystości 

tego wniosku. 

Art. 41. 

1. 
(226)

 Wnioski o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego 

rozpatruje się w terminie 90 dni, licząc od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę. 

2. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu, jeżeli wniosek wymaga 

uzupełnienia. 

3. 
(227)

 Wnioski o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego 

rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku; w uzasadnionych przypadkach 

termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o 60 dni; przepis ust. 2 stosuje się 

odpowiednio. 
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4. 
(228)

 Za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu 

leczniczego albo o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego 

jest pobierana opłata, która stanowi dochód budżetu państwa. 

[4a. 
(229)

 Główny Inspektor Farmaceutyczny zapewnia możliwość złożenia wniosków, o 

których mowa w ust. 1 i 3, w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej. Wniosek jest opatrzony bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o 

podpisie elektronicznym.] 

<4a. Główny Inspektor Farmaceutyczny zapewnia możliwość złożenia wniosków, o 

których mowa w ust. 1 i 3, w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej. Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.> 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób 

pobierania opłat, o których mowa w ust. 4, uwzględniając w szczególności, że wysokość 

opłat nie może być wyższa niż siedmiokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę 

określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a także 

zakres wytwarzania i importu. 

 

Art. 47a. 

1. Wytwórca lub importer produktów leczniczych może wystąpić do Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego z wnioskiem o przeprowadzenie inspekcji w celu wydania 

zaświadczenia stanowiącego certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań Dobrej 

Praktyki Wytwarzania. 

2. Jeżeli wyniki inspekcji, o której mowa w ust. 1, potwierdzą spełnianie wymagań Dobrej 

Praktyki Wytwarzania, Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje, w terminie 90 dni od 

dnia zakończenia inspekcji, zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1. 

3. Główny Inspektor Farmaceutyczny wprowadza niezwłocznie informację o wydaniu albo 

odmowie wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, do europejskiej bazy danych 

EudraGMDP. 

4. Jeżeli w następstwie inspekcji, o której mowa w ust. 1, zostanie stwierdzone, że wytwórca 

lub importer produktów leczniczych nie spełnia wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, 

Główny Inspektor Farmaceutyczny wprowadza niezwłocznie taką informację do 

europejskiej bazy danych EudraGMDP oraz cofa certyfikat potwierdzający spełnianie 

wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, jeżeli wytwórca lub importer ten certyfikat 

posiada. 

[5. Główny Inspektor Farmaceutyczny zapewnia możliwość złożenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 1, w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Wniosek jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 

pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.] 

<5. Główny Inspektor Farmaceutyczny zapewnia możliwość złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej. Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 
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6. Inspekcja, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana na koszt wytwórcy lub importera 

produktów leczniczych, ubiegających się o wydanie zaświadczenia. 

 

Art. 51b. 

1. Podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, importu lub dystrybucji 

substancji czynnej wymaga uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Wytwórców, 

Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych, o którym mowa w art. 51c ust. 1. 

2. Organem właściwym do dokonania wpisu, odmowy dokonania wpisu, zmiany wpisu lub 

wykreślenia z Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów 

Substancji Czynnych jest Główny Inspektor Farmaceutyczny. 

3. Obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz 

Dystrybutorów Substancji Czynnych dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących 

działalność, o której mowa w ust. 1, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Podmioty, które zamierzają prowadzić działalność w zakresie wytwarzania, importu lub 

dystrybucji substancji czynnej, składają wniosek o wpis do Krajowego Rejestru 

Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych na co najmniej 60 dni 

przed planowanym rozpoczęciem wytwarzania, importu lub dystrybucji substancji 

czynnych. 

5. Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów 

Substancji Czynnych zawiera następujące informacje: 

1)   firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę podmiotu 

ubiegającego się o wpis, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba 

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania 

tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż 

adres i miejsce zamieszkania; 

2)   numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o uzyskaniu wpisu 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także numer 

REGON; 

3)   adres prowadzenia działalności wytwórczej, importowej lub dystrybucyjnej substancji 

czynnej; 

4)   listę substancji czynnych, według nazw substancji czynnych w języku polskim i 

angielskim; 

5)   oświadczenie następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny, oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis do Krajowego 

Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych są 

zgodne z prawdą, a także znane mi są i spełniam wynikające z ustawy warunki 

wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, importu oraz 

dystrybucji substancji czynnej, której dotyczy wniosek.". 
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6. Do wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów 

Substancji Czynnych należy dołączyć Dokumentację Główną Miejsca Prowadzenia 

Działalności sporządzoną zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania. 

7. Główny Inspektor Farmaceutyczny, przed wpisem do Krajowego Rejestru Wytwórców, 

Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych, podejmuje decyzję o konieczności 

przeprowadzenia inspekcji albo jej braku, w oparciu o analizę ryzyka przeprowadzoną 

przez inspektora do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, biorąc 

pod uwagę w szczególności rodzaj oraz zakres prowadzonych działań związanych z 

wytwarzaniem, importem lub dystrybucją substancji czynnej, posiadanie certyfikatu 

potwierdzającego zgodność warunków wytwarzania substancji czynnej z wymaganiami 

Dobrej Praktyki Wytwarzania, posiadanie zezwolenia na wytwarzanie lub import 

produktu leczniczego oraz wytyczne zawarte w zbiorze procedur dotyczących inspekcji i 

wymiany informacji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 dyrektywy Komisji 2003/94/WE z 

dnia 8 października 2003 r. ustanawiającej zasady i wytyczne dobrej praktyki 

wytwarzania w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz 

produktów leczniczych stosowanych u ludzi, znajdujących się w fazie badań (Dz. Urz. UE 

L 262 z 14.10.2003, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 

424), zwanej dalej "dyrektywą 2003/94/WE". 

8. Podmioty, o których mowa w ust. 4, nie mogą podjąć działalności, jeżeli w ciągu 60 dni od 

dnia złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz 

Dystrybutorów Substancji Czynnych, Główny Inspektor Farmaceutyczny przed 

dokonaniem wpisu do tego rejestru poinformował o konieczności przeprowadzenia 

inspekcji. 

9. Główny Inspektor Farmaceutyczny skreśla wytwórcę, importera lub dystrybutora substancji 

czynnej z Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji 

Czynnych na wniosek przedsiębiorcy albo z urzędu w przypadku powzięcia informacji o 

zaprzestaniu działalności przedsiębiorcy w zakresie wytwarzania, importu lub dystrybucji 

substancji czynnej. 

10. Główny Inspektor Farmaceutyczny wprowadza do europejskiej bazy danych EudraGMDP 

informacje o zaświadczeniach, o których mowa w art. 51i ust. 1-3, oraz informacje, o 

których mowa w ust. 5. 

11. Główny Inspektor Farmaceutyczny współpracuje z Europejską Agencją Leków w zakresie 

planowania oraz przeprowadzania inspekcji, o której mowa w ust. 7, oraz koordynowania 

inspekcji w krajach trzecich. 

[12. Główny Inspektor Farmaceutyczny zapewnia możliwość złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 4, w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej. Wniosek jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym 

mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.] 

<12. Główny Inspektor Farmaceutyczny zapewnia możliwość złożenia wniosku, 

o którym mowa w ust. 4, w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej. Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.> 
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13. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wzór wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz 

Dystrybutorów Substancji Czynnych, o którym mowa w ust. 5, wzór wniosku o zmianę w 

tym rejestrze oraz szczegółowy wykaz dokumentów dołączanych do tego wniosku, mając 

na względzie rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym substancję czynną, której 

dotyczy ta działalność; 

2)   wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych, mając na względzie 

warunki prawidłowego nabywania, przechowywania i dostarczania substancji czynnej; 

3)   wymagania dotyczące przeprowadzanej przez wytwórcę produktów leczniczych oceny 

producenta substancji pomocniczych oraz substancji pomocniczych wykorzystywanych 

do wytwarzania produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi w celu ustalenia ryzyka 

i zastosowania wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania odpowiednich do stwierdzonego 

ryzyka, mając na względzie rodzaj substancji pomocniczych oraz zapewnienie ich 

odpowiedniej jakości. 

Art. 51i. 

1. Wytwórca substancji czynnej może wystąpić do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z 

wnioskiem o przeprowadzenie inspekcji w celu wydania zaświadczenia stanowiącego 

certyfikat potwierdzający zgodność warunków wytwarzania substancji czynnej z 

wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania. 

2. Importer lub dystrybutor substancji czynnej może wystąpić do Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego z wnioskiem o przeprowadzenie inspekcji w celu wydania 

zaświadczenia stanowiącego certyfikat potwierdzający zgodność warunków dystrybucji z 

wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych. 

3. Wytwórca substancji pomocniczych może wystąpić do Głównego Inspektora 

Farmaceutycznego z wnioskiem o przeprowadzenie inspekcji w celu wydania 

zaświadczenia stanowiącego certyfikat potwierdzający zgodność warunków wytwarzania 

substancji pomocniczej z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania substancji 

pomocniczych. 

4. W terminie 90 dni od dnia zakończenia inspekcji, o których mowa w ust. 1-3 oraz w art. 

51g ust. 1 i 10, Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje zaświadczenie, o którym mowa 

w ust. 1-3, jeżeli wyniki inspekcji przeprowadzonej przez inspektora do spraw 

wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego potwierdzą spełnianie 

odpowiednio wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej 

substancji czynnych lub Dobrej Praktyki Wytwarzania substancji pomocniczych. 

5. Główny Inspektor Farmaceutyczny wprowadza niezwłocznie do europejskiej bazy danych 

EudraGMDP informacje o wydaniu zaświadczeń, o których mowa w ust. 1-3. 

6. Jeżeli w następstwie inspekcji, o których mowa w ust. 1-3 oraz w art. 51g ust. 1 i 4-6, 

zostanie stwierdzone, że wytwórca, importer lub dystrybutor substancji czynnej albo 

wytwórca substancji pomocniczych nie spełnia wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, 

Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej substancji czynnych lub Dobrej Praktyki Wytwarzania 

substancji pomocniczych, Główny Inspektor Farmaceutyczny wprowadza niezwłocznie 
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taką informację do europejskiej bazy danych EudraGMDP oraz cofa odpowiedni 

certyfikat. 

[7. Główny Inspektor Farmaceutyczny zapewnia możliwość złożenia wniosków, o których 

mowa w ust. 1-3, w postaci elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej. Wniosek jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym 

mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.] 

<7. Główny Inspektor Farmaceutyczny zapewnia możliwość złożenia wniosków, 

o których mowa w ust. 1–3, w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej. Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.> 

Art. 73b. 

1. Przedsiębiorca zamierzający wykonywać działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa 

w obrocie produktami leczniczymi, z wyłączeniem przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 

73a ust. 7, składa do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wniosek o wpis do 

Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi zawierający: 

1)   firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę 

przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby 

- adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i 

miejsce zamieszkania; 

2)   numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o uzyskaniu wpisu 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także numer 

REGON; 

3)   miejsce wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie 

produktami leczniczymi; 

4)   określenie rodzajów i kategorii dostępności produktów leczniczych mających 

stanowić przedmiot pośrednictwa; 

5)   datę podjęcia zamierzonej działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w 

obrocie produktami leczniczymi; 

6)   datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy; 

7)   oświadczenie następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny, oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis do Krajowego 

Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi są zgodne z prawdą, a 

także znane mi są i spełniam wynikające z ustawy warunki wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi, której 

dotyczy wniosek.". 

[2. Główny Inspektor Farmaceutyczny zapewnia możliwość złożenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 1, w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Wniosek jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 

pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.] 
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<2. Główny Inspektor Farmaceutyczny zapewnia możliwość złożenia wniosku, o którym 

mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej. Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

 

Art. 96a. 

1. Recepta zawiera następujące informacje: 

1)   dane dotyczące pacjenta: 

a)  imię albo imiona i nazwisko albo oznaczenie "NN", w przypadku osób o nieustalonej 

tożsamości, 

b)  adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli 

nadano): 

–  miejsca zamieszkania albo 

–  miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo 

–  urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej - w przypadku 

świadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, albo świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki 

zdrowotnej - w przypadku osoby bezdomnej, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.), 

albo 

–  "NMZ", w przypadku osób o nieustalonym miejscu zamieszkania, 

c)  identyfikator usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

d)  datę urodzenia pacjenta albo wiek pacjenta, w przypadku gdy numer PESEL nie został 

nadany albo jest nieustalony; 

2)   dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę lub osoby, która wystawiła 

receptę pro auctore albo receptę pro familiae: 

a)  w przypadku: 

–  podmiotu wykonującego działalność leczniczą - nazwę albo firmę, łącznie z nazwą 

jednostki organizacyjnej, nazwą komórki organizacyjnej, jeżeli dotyczy, 

–  osoby wystawiającej receptę pro auctore albo receptę pro familiae - imię i nazwisko, 

–  podmiotu prowadzącego aptekę - nazwę albo firmę, łącznie z nazwą i adresem apteki, 

b)  adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego albo usługi farmaceutycznej 

(nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały 

nadane), a w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w 

miejscu wezwania - adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania 

dokumentacji medycznej; w przypadku osoby wystawiającej receptę pro auctore albo 

receptę pro familiae - adres miejsca zamieszkania (nazwa miejscowości, kod 

pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały nadane), 

c)  numer telefonu dostępny w miejscu udzielania świadczenia albo usługi 

farmaceutycznej; w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w 
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miejscu wezwania albo wystawiających receptę pro auctore albo receptę pro familiae - 

numer telefonu kontaktowego do osoby wystawiającej receptę, 

d)  identyfikator miejsca udzielania świadczeń, o którym mowa w art. 17c ust. 4 ustawy z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, a w przypadku 

recepty w postaci papierowej - dziewięcioznakowy numer REGON; 

3)   dane dotyczące osoby wystawiającej receptę albo odpis recepty: 

a)  imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę, 

b)  kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę, w tym posiadany tytuł 

zawodowy, 

c)  identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 

28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

d)  numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę 

–   w przypadku recepty w postaci papierowej dane te są nanoszone w sposób czytelny za 

pomocą nadruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób 

uniemożliwiający jej usunięcie bez zniszczenia druku recepty, 

[e)  podpis, w przypadku recepty: 

–  w postaci elektronicznej - za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym albo podpisu 

potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, albo 

–  w postaci papierowej - podpis własnoręczny;] 

<e) podpis, w przypadku recepty: 

– w postaci elektronicznej – kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis 

potwierdzony profilem zaufanym ePUAP albo 

– w postaci papierowej – podpis własnoręczny;> 

4)   dane dotyczące przepisanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego: 

a)  nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) lub nazwę handlową produktu 

leczniczego albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego lub ich nazwę skróconą, która 

w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany produkt leczniczy, środek 

spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, 

b)  postać, w jakiej produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w 

więcej niż jednej postaci, 

c)  dawkę produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego, jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny występuje w więcej 

niż jednej dawce, 

d)  ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego, a w przypadku: 
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–  leku recepturowego - jego skład lub nazwę mieszaniny składników, która jest używana 

zwyczajowo w praktyce farmaceutycznej albo 

–  leku aptecznego - jego nazwę zgodną z Farmakopeą Europejską lub innymi 

odpowiednimi farmakopeami uznawanymi w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, 

–  ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego - jego 

skład lub nazwę mieszaniny składników, która jest używana zwyczajowo w praktyce 

farmaceutycznej, leku aptecznego 

–  jego nazwę zgodną z Farmakopeą Europejską lub innymi odpowiednimi farmakopeami 

uznawanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ilość produktu 

leczniczego, leku recepturowego, leku aptecznego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego oraz surowca 

farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzenia leku recepturowego, określa się 

cyframi arabskimi lub słownie, a ilość surowca farmaceutycznego przeznaczonego do 

sporządzenia leku recepturowego będącego środkiem obojętnym, przeznaczonym do 

nadania odpowiedniej postaci produktu leczniczego, można również określić 

wyrazami "ilość odpowiednia", "quantum satis" lub "q.s.", 

e)  sposób dawkowania produktu leczniczego albo sposób stosowania w przypadku 

wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego; 

5)   dane dotyczące daty realizacji recepty: 

a)  datę wystawienia recepty, 

b)  datę realizacji recepty "od dnia", a jeżeli nie dotyczy znak "X". 

2. Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może przepisać dla jednego pacjenta 

jednorazowo maksymalnie: 

1)   ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 360-dniowego okresu 

stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, 

przy czym ilość produktu leczniczego na jednej recepcie nie może przekraczać ilości 

niezbędnej do 120-dniowego stosowania; 

2)   ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczoną do 180-dniowego 

stosowania; 

3)   podwójną ilość leku recepturowego, ustaloną zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

określającymi produkty lecznicze, które mogą być traktowane jako surowce 

farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu leków recepturowych, z zastrzeżeniem że w 

przypadku produktów leczniczych w postaci mazideł, maści, kremów, żeli, past do 

stosowania na skórę można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego, ustaloną 

na podstawie tych przepisów; jednorazowo może być wystawionych do 16 takich recept 

niezbędnych pacjentowi do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu stosowania. 
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3. Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może wystawić do 12 recept na następujące 

po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni; nie dotyczy to produktu 

leczniczego sprowadzonego w trybie art. 4. 

4. Pielęgniarka i położna może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie: 

1)   ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu 

stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania; 

2)   ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczoną do 60-dniowego stosowania 

- wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego. 

5. Pielęgniarka i położna może wystawić do 4 recept na następujące po sobie okresy 

stosowania nieprzekraczające łącznie 120 dni. 

6. Farmaceuta może wystawić odpis recepty wystawionej w postaci papierowej, który jest 

realizowany za pełną odpłatnością, wyłącznie w aptece, w której został sporządzony w 

terminie odpowiadającym terminowi realizacji recepty. Odpis recepty zawiera: 

1)   numer odpisu; 

2)   dane, o których mowa w ust. 1; 

3)   ilość produktu leczniczego lub produktów leczniczych przepisanych na recepcie, będącą 

różnicą między ilością przepisaną przez osobę wystawiającą receptę i wydaną w aptece; 

4)   datę wystawienia odpisu i numer ewidencyjny recepty, której dotyczy odpis, nadany przez 

aptekę. 

7. Termin realizacji recepty nie może przekroczyć: 

1)   30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia"; 

2)   7 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji "od dnia" dla 

recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i 

parenteralnego; 

3)   120 dni od daty jej wystawienia na: 

a)  produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

sprowadzane z zagranicy dla pacjenta na podstawie art. 4 albo art. 29a ustawy z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

b)  produkty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta. 

8. Recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych produktów leczniczych, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla 

którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ma być wydany za odpłatnością, o której 

mowa w art. 6 ust. 2 tej ustawy, obejmuje: 

1)   dane, o których mowa w ust. 1; 

2)   identyfikator płatnika; 

3)   kod uprawnień dodatkowych pacjenta, jeżeli dotyczy; 

4)   w przypadku osób nieubezpieczonych posiadających prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w 
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ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych odpowiedni identyfikator: 

a)  "BW" - dla pacjenta posiadającego uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 

54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, 

b)  "DN" - dla pacjenta posiadającego uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, 

c)  "CN" - dla pacjenta posiadającego uprawnienia określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych; 

5)   symbol państwa odpowiedniego dla instytucji właściwej dla osoby uprawnionej do 

świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 

5 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych; 

6)   numer identyfikujący receptę nadawany przez system teleinformatyczny usługodawcy 

lub system, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji w ochronie zdrowia, a w przypadku recepty w postaci papierowej: 

-   unikalny numer identyfikujący receptę nadawany przez dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, 

-   unikalny numer identyfikujący receptę nadawany przez wojewódzkiego inspektora 

farmaceutycznego, w przypadku leków niepodlegających refundacji o kategorii 

dostępności "Rpw"; 

7)   odpłatność produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego lub wyrobu medycznego, określoną w następujący sposób: 

a)  jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrób medyczny występuje w wykazie, o którym mowa w art. 37 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w jednej 

odpłatności, osoba wystawiająca receptę może nie wpisać tej odpłatności, 

b)  jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrób medyczny występuje w wykazie, o którym mowa w art. 37 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w więcej 

niż jednej odpłatności, osoba wystawiająca receptę: 

–  wpisuje symbol "P" w przypadku przepisywania tego produktu leczniczego, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego za 

najniższą odpłatnością wynikającą z wykazu, o którym mowa w art. 37 ustawy z 

dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

–  może nie wpisać poziomu odpłatności w przypadku przepisywania tego produktu 

leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 
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wyrobu medycznego za najwyższą odpłatnością wynikającą z wykazu, o którym 

mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych, 

–  wpisuje odpłatność określoną w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 i 4 ustawy 

z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w przypadkach innych 

niż wskazane w tiret pierwsze i drugie; 

8)   jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

lub wyrób medyczny jest przepisywany poza zakresem refundacji, osoba wystawiająca 

receptę wpisuje symbol "X" albo 100%; 

9)   odpłatność, o której mowa w pkt 7, może także być określona w następujący sposób: 

a)  B lub równoważne - dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego bezpłatnie, 

b)  R lub równoważne - dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 

ryczałtową, 

c)  30% - dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 30% limitu 

finansowania, 

d)  50% - dla produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 50% limitu 

finansowania; 

10)  oznaczenia, o których mowa w pkt 7-9, nie są wymagane w przypadku recept 

wystawianych dla pacjentów posiadających uprawnienie, o którym mowa w art. 46 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych oraz w przypadku recept na leki i środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy dla pacjenta, na 

podstawie art. 4 albo art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia. 

9. Na jednej recepcie w postaci papierowej przepisuje się do pięciu produktów leczniczych 

gotowych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub 

wyrobów medycznych albo jeden produkt leczniczy recepturowy, a na recepcie 

wystawionej w postaci elektronicznej - jeden produkt leczniczy lub środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrób medyczny. W przypadku 

wystawienia więcej niż jednej recepty w postaci elektronicznej, osoba wystawiająca 

może, w celu usprawnienia ich realizacji, połączyć te recepty w pakiet. 

10. Zapotrzebowanie zawiera następujące informacje: 

1)   dane identyfikacyjne podmiotu wykonującego działalność leczniczą, które mogą być 

nanoszone za pomocą nadruku lub pieczęci, zawierające: 

a)  nazwę, 

b)  adres, 
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c)  numer telefonu, 

d)  numer NIP; 

2)   nazwę produktu leczniczego lub wyrobu medycznego; 

3)   postać farmaceutyczną; 

4)   dawkę; 

5)   wielkość opakowania; 

6)   ilość; 

7)   podpis i pieczątkę kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

11. Termin ważności zapotrzebowania wynosi 14 dni od dnia jego wystawienia. 

12. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób i tryb wystawiania recept w postaci elektronicznej i w postaci papierowej, 

2)   zakres danych dla recept w postaci elektronicznej i w postaci papierowej oraz wzór 

recept w postaci papierowej uprawniających do nabycia leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, 

3)   sposób nadawania numeru identyfikującego receptę w postaci elektronicznej oraz 

budowę i sposób nadawania numeru identyfikującego receptę w postaci papierowej, 

4)   sposób przechowywania recept w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej, 

5)   sposób realizacji recept w postaci elektronicznej i w postaci papierowej, w tym 

autoryzacji recepty w postaci elektronicznej, 

6)   minimalne wymagania techniczne dla systemów teleinformatycznych, których 

spełnienie jest konieczne dla wystawiania i realizacji recept w postaci elektronicznej 

–   uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego wystawiania recept w postaci 

elektronicznej i w postaci papierowej oraz prawidłowej realizacji takich recept. 

 

Art. 107a. 

 1. Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego jest prowadzone przez 

podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, które prowadzą studia na kierunku farmacja, 

po uzyskaniu akredytacji, zwane dalej "jednostkami szkolącymi", udzielonej przez 

dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej 

"dyrektorem CMKP". 

2. Akredytacja może zostać udzielona podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni: 

1)   które powołały zespół do spraw szkolenia specjalizacyjnego, w tym podpisały umowy 

na pełnienie obowiązków kierowników specjalizacji z osobami posiadającymi tytuł 

specjalisty w danej dziedzinie farmacji, z zastrzeżeniem art. 107ze ust. 5; 

2)   które spełniają standardy kształcenia w danym szkoleniu specjalizacyjnym określone 

w programie szkolenia specjalizacyjnego; 

3)   których działalność obejmuje profil prowadzonego szkolenia specjalizacyjnego i które 

zawarły porozumienia z innymi podmiotami na realizację staży kierunkowych lub 

kursów specjalizacyjnych określonych programem szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli 

podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nie może zapewnić ich odbywania w 

ramach swojej struktury organizacyjnej; 

4)   opracowały regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego. 
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3. Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, 

określa w szczególności: 

1)   maksymalną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na szkolenie specjalizacyjne; 

2)   organizację szkolenia specjalizacyjnego, w tym harmonogram zajęć i staży 

kierunkowych; 

3)   szczegółowy zakres obowiązków kierowników specjalizacji, opiekunów staży 

kierunkowych, wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia; 

4)   sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności; 

5)   sposoby oceny organizacji i przebiegu szkolenia specjalizacyjnego przez osoby w nim 

uczestniczące. 

4. [Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni zamierzająca prowadzić szkolenie 

specjalizacyjne składa do dyrektora CMKP za pomocą Systemu Monitorowania 

Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanego dalej "SMK", 

wniosek o udzielenie akredytacji, w postaci elektronicznej, przy użyciu bezpiecznego 

podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub 

podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Wniosek zawiera następujące dane:] <Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 

zamierzająca prowadzić szkolenie specjalizacyjne składa do dyrektora CMKP za 

pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym 

mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 

ochronie zdrowia, zwanego dalej „SMK”, wniosek o udzielenie akredytacji w postaci 

elektronicznej, podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z 

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

publiczne. Wniosek zawiera następujące dane:> 

1)   oznaczenie podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni; 

2)   dziedzinę specjalizacji, w której podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 

zamierza prowadzić szkolenie specjalizacyjne; 

3)   liczbę i kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia teoretyczne i praktyczne 

na kursie specjalizacyjnym (wymagana specjalizacja, posiadany stopień naukowy lub 

tytuł naukowy); 

4)   opis bazy dydaktycznej i warunków organizacyjnych właściwych dla danego 

szkolenia specjalizacyjnego; 

5)   plan realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie; 

6)   oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych do realizacji planu, o którym 

mowa w pkt 5. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się: 

1)   odwzorowanie cyfrowe dokumentów potwierdzających status prawny podstawowej 

jednostki organizacyjnej uczelni; 
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2)   informacje o dotychczasowym przebiegu prowadzonej przez podstawową jednostkę 

organizacyjną uczelni działalności; 

3)   odwzorowanie cyfrowe dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których 

mowa w ust. 2. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się najpóźniej na 4 miesiące przed planowanym 

terminem rozpoczęcia przez podstawową jednostkę organizacyjną uczelni prowadzenia 

szkolenia specjalizacyjnego. 

7. Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym dokumenty, o których mowa w ust. 

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, dyrektor CMKP wzywa podstawową 

jednostkę organizacyjną uczelni, która złożyła wniosek do ich usunięcia w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia wezwania, przekazywanego za pomocą SMK. Po bezskutecznym 

upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania. 

8. Dyrektor CMKP, w celu uzyskania opinii o spełnieniu przez podmiot warunków, o których 

mowa w ust. 2 powołuje zespół ekspertów, w składzie: 

1)   przedstawiciel stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu 

towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym, zrzeszającym specjalistów w danej 

dziedzinie, zgłoszony przez zarząd tego stowarzyszenia; 

2)   dwóch ekspertów w danej dziedzinie, zgłoszonych przez konsultanta krajowego w danej 

dziedzinie albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego 

konsultanta krajowego; 

3)   przedstawiciel Naczelnej Izby Aptekarskiej, zwanej dalej "NIA". 

9. Zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 8, opiniuje wnioski w miarę potrzeby, nie 

rzadziej niż raz na kwartał, i przekazuje swoją opinię dyrektorowi CMKP niezwłocznie po 

jej sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia. 

Wnioski mogą być opiniowane w trybie obiegowym, z użyciem dostępnych systemów 

teleinformatycznych lub systemów łączności. 

10. Dyrektor CMKP: 

1)   dokonuje wpisu podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, o której mowa w ust. 1, na 

prowadzoną przez siebie, za pomocą SMK, listę jednostek posiadających akredytację, 

wraz z określeniem maksymalnej liczby miejsc szkoleniowych w zakresie danego 

szkolenia specjalizacyjnego dla osób mogących odbywać szkolenie specjalizacyjne, na 

okres 5 lat, w przypadku gdy opinia zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 8, jest 

pozytywna, albo 

2)   odmawia wpisu podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, o której mowa w ust. 1, na 

prowadzoną przez siebie, za pomocą SMK, listę jednostek posiadających akredytację, w 

przypadku gdy opinia zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 8, jest negatywna, i 

zawiadamia o tym niezwłocznie wnioskodawcę. 

11. Dyrektor CMKP występuje do jednostki organizacyjnej wpisanej na listę, o której mowa 

w ust. 10, na 6 miesięcy przed dniem upływu okresu, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, o 

weryfikację akredytacji, mając na względzie konieczność zapewnienia farmaceutom 

ciągłości szkolenia specjalizacyjnego w tej jednostce. Przepisy ust. 1-10 stosuje się 

odpowiednio. 
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12. Dyrektor CMKP publikuje i aktualizuje na swojej stronie internetowej oraz w SMK listę 

jednostek posiadających akredytację. 

13. W przypadku gdy jednostka szkoląca, o której mowa w ust. 1, przestała spełniać warunki 

niezbędne do uzyskania akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, 

powiadamia o tym niezwłocznie wojewodę i dyrektora CMKP. 

14. Dyrektor CMKP, w drodze decyzji, skreśla z listy, o której mowa w ust. 10, jednostkę 

szkolącą, która nie realizuje szczegółowego programu szkolenia specjalizacyjnego lub nie 

przestrzega standardów szkolenia specjalizacyjnego farmaceutów, o których mowa w art. 

107e ust. 2, albo przestała spełniać warunki niezbędne do uzyskania akredytacji do 

szkolenia specjalizacyjnego. Od decyzji tej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. 

15. Staże kierunkowe i kursy specjalizacyjne objęte programem danej specjalizacji prowadzą 

jednostki szkolące, o których mowa w ust. 1. Centrum Medyczne Kształcenia 

Podyplomowego, zwane dalej "CMKP", koordynuje organizację staży kierunkowych oraz 

kursów specjalizacyjnych objętych programem danej specjalizacji zgodnie z wymogami 

odpowiednich specjalizacji oraz liczbą i rozmieszczeniem regionalnym farmaceutów 

odbywających szkolenie specjalizacyjne. 

16. Dyrektor CMKP publikuje na swojej stronie internetowej i w SMK, listę staży 

kierunkowych oraz listę kursów specjalizacyjnych, objętych programami specjalizacji, 

które zawierają: 

1)   nazwę i siedzibę jednostki szkolącej i podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, lub imię, 

nazwisko i adres osoby fizycznej prowadzącej kurs specjalizacyjny; 

2)   termin, miejsce oraz liczbę osób mogących uczestniczyć w stażu kierunkowym albo 

kursie specjalizacyjnym. 

17. Jednostki szkolące i podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przekazują na bieżąco do 

CMKP informacje niezbędne do prowadzenia staży kierunkowych i kursów 

specjalizacyjnych, za pomocą SMK. 

18. Podmiot, który zrealizował staż albo kurs specjalizacyjny, o których mowa w ust. 17, 

przekazuje do CMKP listę farmaceutów, którzy ukończyli staż kierunkowy albo kurs 

specjalizacyjny, zawierającą imię i nazwisko oraz numer PESEL farmaceuty, a w 

przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer 

dokumentu oraz kraj wydania. 

19. Opłatę za szkolenie specjalizacyjne i Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów, 

zwany dalej "PESF" ponosi farmaceuta. Wysokość opłaty za szkolenie specjalizacyjne 

ustala kierownik jednostki szkolącej. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 

planowane koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia specjalizacyjnego. Opłata 

stanowi dochód jednostki szkolącej. 

 

Art. 107f. 

1. Farmaceuta w ramach kształcenia podyplomowego uzyskuje tytuł specjalisty, 

potwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych, po odbyciu szkolenia 

specjalizacyjnego, ustalonego programem tego szkolenia i zdaniu PESF. 
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2. Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące 

warunki: 

1)   złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, zwany dalej "wnioskiem"; 

2)   posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty; 

3)   został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu 

kwalifikacyjnym. 

3. Konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa 

w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia, zwanym dalej "SMK", zakłada w celu dokonywania czynności w tym systemie: 

1)   farmaceuta; 

2)   kierownik specjalizacji. 

[4. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w ust. 3 czynności za pomocą SMK jest 

uwierzytelnienie tożsamości osoby, która konto założyła i weryfikacja uprawnień tej 

osoby. 

5. Uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 4, dokonuje się przez: 

1)   złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu 

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

zadania publiczne lub 

2)   potwierdzenie przez właściwą okręgową izbę aptekarską lub Naczelną Izbę Aptekarską 

tożsamości osoby, która konto założyła.] 

<4. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w ust. 3 czynności za pomocą SMK 

jest potwierdzenie tożsamości osoby, która konto założyła, i weryfikacja uprawnień 

tej osoby. 

5. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4, dokonuje się na podstawie wniosku o nadanie 

uprawnień: 

1) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub 

2) potwierdzonego przez właściwą okręgową izbę aptekarską lub Naczelną Izbę 

Aptekarską w zakresie tożsamości osoby, która konto założyła.> 

6. Weryfikacji uprawnień, o których mowa w ust. 4, dokonuje w stosunku do: 

1)   farmaceuty, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, właściwa miejscowo okręgowa izba 

aptekarska, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwej okręgowej izby aptekarskiej - 

Naczelna Izba Aptekarska; 

2)   kierownika specjalizacji - właściwa akredytowana jednostka organizacyjna uczelni, która 

prowadzi studia na kierunku farmacja. 

7. Farmaceuta, o którym mowa w ust. 2, składa za pomocą SMK wniosek do wojewody 

właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać 

szkolenie specjalizacyjne. 

8. Wniosek zawiera: 

1)   imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy; 
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2)   nazwisko rodowe; 

3)   miejsce i datę urodzenia; 

4)   płeć; 

5)   numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

6)   numer dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty"; 

7)   obywatelstwo (obywatelstwa); 

8)   adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli 

dotyczy; 

9)   cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii 

Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

10)  posiadany stopień naukowy; 

11)  okres zatrudnienia w zawodzie; 

12)  liczbę publikacji i ich wykaz. 

9. Do wniosku dołącza się: 

1)   odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia studiów wyższych; 

2)   odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego 

doktora nauk medycznych; 

3)   odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie; 

4)   oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji. 

10. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 9 pkt 4, farmaceuta składa pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie 

jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

11. Wniosek składa się w terminie od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia na postępowanie 

kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia albo od 

dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja każdego roku na postępowanie kwalifikacyjne 

przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca. Wojewoda potwierdza 

elektronicznie zapisanie zgłoszonych we wniosku danych. 

12. Do terminów, o których mowa w ust. 11, nie stosuje się przepisów art. 58-60 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 

267, z późn. zm.). W przypadku awarii SMK trwającej dłużej niż godzinę, 

uniemożliwiającej dokonanie zgłoszenia w okresie tygodnia przed upływem terminów, o 

których mowa odpowiednio w ust. 11, terminy te przedłuża się o czas trwania awarii od 

momentu jej usunięcia. Przedłużenie terminu następuje z urzędu przez operatora systemu. 

13. Farmaceuta ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego może być w danym 

terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie 

farmacji i tylko w jednym województwie. 
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U S T A W A     z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 544 i 1250) 

 

[Art. 25a. 

Wniosek, o którym mowa w art. 24 ust. 2, wraz załącznikami może być złożony za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, po opatrzeniu bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, z tym że dokument 

wewnątrzwspólnotowego przemieszczania materiałów wybuchowych składa się wyłącznie w 

postaci papierowej.] 

< Art. 25a. 

Wniosek, o którym mowa w art. 24 ust. 2, wraz z załącznikami może być złożony za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, z 

tym że dokument wewnątrzwspólnotowego przemieszczania materiałów wybuchowych 

składa się wyłącznie w postaci papierowej.> 

 

Art. 37. 

1. Przedsiębiorca przemieszczający amunicję przez granicę państwową, przed dokonaniem 

przemieszczenia, jest obowiązany uzyskać zgodę na przemieszczenie tej amunicji wydaną 

przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, z którego 

amunicja ma być przemieszczona. 

2. W przypadku gdy amunicja znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organem 

właściwym do wydania zgody jest minister właściwy do spraw gospodarki. 

3. Zgody, o której mowa w ust. 1, udziela się na wniosek przedsiębiorcy. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1)   oznaczenie przedsiębiorcy sprzedającego lub przemieszczającego, kupującego lub 

będącego odbiorcą amunicji lub, w stosownych przypadkach, właściciela tej amunicji 

wraz ze wskazaniem ich adresu siedziby albo miejsca zamieszkania; 

2)   wskazanie adresu miejsca, do którego amunicja ma być przemieszczona; 

3)   określenie ilości amunicji, która ma być przemieszczona, oraz sposobu jej 

zabezpieczenia; 

4)   określenie rodzaju amunicji, która ma być przemieszczona, przez podanie numeru 

rozpoznawczego ustalonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz kodu 

klasyfikacyjnego określonego w załączniku A, a także informacje o kontroli 

przeprowadzonej zgodnie z umowami międzynarodowymi o wzajemnym uznawaniu 

znaków kontrolnych broni małokalibrowej; 

5)   określenie środka transportu i trasy przemieszczania amunicji przez wskazanie 

miejsca wyjazdu oraz punktów wyjazdu oraz wjazdu do państw członkowskich Unii 

Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
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(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji 

Szwajcarskiej; 

6)   datę wysyłki i datę przybycia - jeżeli są znane. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, należy dołączyć: 

1)   kopię wydanej dla wnioskodawcy koncesji na wytwarzanie i obrót odpowiednimi 

rodzajami amunicji; 

2)   kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie odbiorcy amunicji do obrotu 

odpowiednimi rodzajami amunicji, wydanego na podstawie przepisów obowiązujących w 

państwie jego siedziby albo miejsca zamieszkania. 

[6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, wraz z załącznikami może być złożony za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, po opatrzeniu bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.] 

<6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, wraz z załącznikami może być złożony za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP.> 

7. Minister właściwy do spraw gospodarki wydaje zgodę, o której mowa w ust. 1, po 

pozytywnym zweryfikowaniu wniosku oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5. 

8. Zgoda, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać dane określone w ust. 4 oraz informacje 

o dokumentach, o których mowa w ust. 5. 

 

Art. 62ze. 

1. Producent wyrobu pirotechnicznego jest obowiązany do: 

1)   zapewnienia, że wyrób pirotechniczny został zaprojektowany i wytworzony zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa; 

2)   sporządzenia dokumentacji technicznej wyrobu pirotechnicznego; 

3)   zlecenia jednostce notyfikowanej przeprowadzenia procedury oceny zgodności 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2g ust. 2; 

4)   w przypadku wykazania zgodności wyrobu pirotechnicznego z wymaganiami 

bezpieczeństwa, sporządzenia deklaracji zgodności i umieszczenia na nim: 

a)  oznakowania CE w sposób widoczny, czytelny i trwały, 

b)  numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej zaangażowanej na etapie kontroli 

produkcji umieszczonego według wskazań tej jednostki, jeżeli numeru 

identyfikacyjnego nie umieściła wcześniej sama jednostka notyfikowana, 

c)  w stosownych przypadkach znaków wskazujących na szczególne zagrożenie lub 

zastosowanie wyrobu pirotechnicznego, 

d)  numeru rejestracyjnego identyfikującego wyrób oceniony pod względem zgodności z 

wymaganiami bezpieczeństwa, przydzielonego przez jednostkę notyfikowaną; 

5)   umieszczenia na wyrobie pirotechnicznym etykiety, która spełnia wymagania 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2g ust. 2 i zawiera w 
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szczególności oznakowanie, numery i znaki, o których mowa w pkt 4, a także, jeżeli 

jest to możliwe, instrukcję obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa; 

6)   w przypadku gdy umieszczenie etykiety, o której mowa w pkt 5, nie jest możliwe ze 

względu na wielkość, kształt lub charakter wyrobu pirotechnicznego, umieszczenia 

informacji, które powinny znajdować się na etykiecie na opakowaniu jednostkowym 

lub na dokumentach towarzyszących; 

7)   dołączenia do wyrobu pirotechnicznego instrukcji obsługi oraz informacji 

dotyczących bezpieczeństwa, sporządzonych w jasnej, zrozumiałej i czytelnej formie, 

w języku polskim, jeżeli nie zostały one umieszczone na etykiecie lub opakowaniu 

jednostkowym wyrobu pirotechnicznego; 

8)   stosowania procedury mającej na celu zapewnienie zgodności produkcji seryjnej 

wyrobu pirotechnicznego z wymaganiami bezpieczeństwa, w tym również w 

przypadku wprowadzenia zmian w projekcie i cechach charakterystycznych wyrobu, a 

także zmian w normach zharmonizowanych lub innych dokumentach określających 

wymagania techniczne, w odniesieniu do których jest deklarowana zgodność tego 

wyrobu; 

9)   przechowywania dokumentacji technicznej, o której mowa w pkt 2, oraz deklaracji 

zgodności, przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu wyrobu 

pirotechnicznego; 

10)  w przypadku stwierdzenia, że wprowadzony do obrotu wyrób pirotechniczny jest 

niezgodny z wymaganiami ustawy, lub powzięcia wątpliwości w tym zakresie, 

niezwłocznego podjęcia środków naprawczych w celu zapewnienia zgodności tego 

wyrobu lub jego wycofania z obrotu, lub odzyskania, stosownie do okoliczności; 

11)  niezwłocznego informowania organów nadzoru rynku, o których mowa w art. 62zl 

ust. 4, a także organów nadzoru rynku w pozostałych państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji 

Szwajcarskiej, w których wyrób pirotechniczny został udostępniony, o wyrobach 

stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa, przez podawanie szczegółowych 

informacji, w szczególności o niezgodności tych wyrobów z wymaganiami ustawy 

oraz o podjętych środkach naprawczych; 

12)  w przypadku zaistnienia podejrzenia stwarzania przez wyrób pirotechniczny 

zagrożenia, w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, na uzasadnione żądanie 

organów nadzoru rynku, o których mowa w art. 62zl, przeprowadzenia badania próby 

wyrobów pirotechnicznych udostępnionych na rynku, a także analizy skarg oraz 

prowadzenia ewidencji skarg, wyrobów pirotechnicznych niezgodnych z 

wymaganiami oraz przypadków odzyskania wyrobu pirotechnicznego, a także 

informowania dystrybutorów o tego rodzaju działaniach; 

13)  udostępnienia, na żądanie organów nadzoru rynku, o których mowa w art. 62zl, 

informacji i dokumentów, w postaci papierowej lub elektronicznej, w języku polskim, 

koniecznych do wykazania zgodności wyrobu pirotechnicznego, z wymaganiami 
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ustawy oraz współpracy z tymi organami we wszelkich działaniach ukierunkowanych 

na usunięcie zagrożeń, jakie stwarza ten wyrób; 

14)  prowadzenia rejestru numerów rejestracyjnych wyrobów pirotechnicznych przez 

siebie wyprodukowanych, uwzględniającego ich nazwę handlową, typ oraz podtyp - 

jeżeli występuje, a także miejsce produkcji; 

15)  przechowywania rejestru, o którym mowa w pkt 14, przez okres 10 lat od momentu 

wprowadzenia wyrobu pirotechnicznego do obrotu; 

16)  udostępniania informacji zawartych w rejestrze, o którym mowa w pkt 14, organom 

nadzoru rynku wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej oraz 

ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, na ich wniosek; 

[17)  przekazania rejestru, o którym mowa w pkt 14, ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki w przypadku zakończenia działalności gospodarczej za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej, w formacie ustalonym z ministrem właściwym do 

spraw gospodarki po opatrzeniu bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.] 

<17) przekazania rejestru, o którym mowa w pkt 14, ministrowi właściwemu do 

spraw gospodarki w przypadku zakończenia działalności gospodarczej za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w formacie ustalonym z 

ministrem właściwym do spraw gospodarki po opatrzeniu kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP.> 

2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8, producent wyrobu pirotechnicznego 

wykonuje przed wprowadzeniem tego wyrobu do obrotu. 

 

Art. 62zf. 

1. Importer wyrobu pirotechnicznego jest obowiązany do: 

1)   wprowadzania do obrotu wyłącznie wyrobów pirotechnicznych zgodnych z 

wymaganiami bezpieczeństwa; 

2)   w przypadku stwierdzenia niezgodności wyrobu pirotechnicznego albo powzięcia 

wątpliwości w tym zakresie, wprowadzenia do obrotu takiego wyrobu po zapewnieniu 

jego zgodności; 

3)   zapewnienia, że producent tego wyrobu: 

a)  przeprowadził procedurę oceny zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i umieścił 

na tym wyrobie oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny i trwały, 

b)  sporządził dokumentację techniczną, o której mowa w art. 62ze ust. 1 pkt 2, 

c)  dołączył do wyrobu wymagane dokumenty; 

4)   zapewnienia, że producent tego wyrobu umieścił na nim etykietę, spełniającą 

wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2g ust. 2, a gdy nie 

jest to możliwe ze względu na wielkość, kształt lub charakter wyrobu 
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pirotechnicznego, umieścił informacje, które powinny znajdować się na etykiecie, na 

opakowaniu jednostkowym lub na dokumentach towarzyszących; 

5)   zapewnienia dołączenia do wyrobu pirotechnicznego instrukcji obsługi oraz 

informacji dotyczących bezpieczeństwa, w języku polskim, jeżeli nie zostały one 

umieszczone na etykiecie lub opakowaniu jednostkowym wyrobu; 

6)   w przypadku stwierdzenia przed wprowadzeniem do obrotu wyrobu pirotechnicznego, 

że ten wyrób jest niezgodny z wymaganiami bezpieczeństwa i stwarza zagrożenie dla 

bezpieczeństwa, albo powzięcia wątpliwości w tym zakresie, poinformowania o takim 

wyrobie producenta oraz organów nadzoru rynku, o których mowa w art. 62zl ust. 4; 

7)   zapewnienia, że w okresie, gdy ponosi odpowiedzialność za wyrób pirotechniczny, 

warunki przechowywania i transportu tego wyrobu nie wpływały ujemnie na zgodność 

wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa; 

8)   przechowywania kopii deklaracji zgodności oraz zapewnienia dostępności 

dokumentacji technicznej, przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu wyrobu 

pirotechnicznego, w celu udostępnienia tych dokumentów na żądanie organów 

nadzoru rynku; 

9)   w przypadku uznania, że wprowadzony do obrotu wyrób pirotechniczny jest 

niezgodny z wymaganiami ustawy, lub powzięcia wątpliwości w tym zakresie, 

podjęcia niezwłocznie koniecznych środków naprawczych w celu zapewnienia 

zgodności tego wyrobu lub jego wycofania z obrotu, lub odzyskania, stosownie do 

okoliczności; 

10)  niezwłocznego informowania organów nadzoru rynku, o których mowa w art. 62zl 

ust. 4, a także organów nadzoru rynku w pozostałych państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji 

Szwajcarskiej, w których wyrób pirotechniczny został udostępniony, o wyrobach 

stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa, przez podawanie szczegółowych 

informacji, w szczególności o niezgodności tych wyrobów z wymaganiami ustawy 

oraz o środkach naprawczych podjętych w celu zapewnienia tej zgodności; 

11)  w przypadku zaistnienia podejrzenia stwarzania przez wyrób pirotechniczny 

zagrożenia, przeprowadzania, w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, na 

uzasadnione żądanie organów nadzoru rynku, o których mowa w art. 62zl, badania 

próby wyrobów pirotechnicznych udostępnionych na rynku, analizy skarg oraz 

prowadzenia ewidencji skarg, wyrobów pirotechnicznych niezgodnych z 

wymaganiami ustawy oraz przypadków odzyskania wyrobu pirotechnicznego, a także 

informowania dystrybutorów o tego rodzaju działaniach; 

12)  udostępnienia, na żądanie organów nadzoru rynku, o których mowa w art. 62zl, 

informacji i dokumentów, w postaci papierowej lub elektronicznej, w języku polskim, 

koniecznych do wykazania zgodności wyrobu pirotechnicznego z wymaganiami 

bezpieczeństwa, a w przypadku stwierdzenia, że wprowadzony do obrotu wyrób 

stwarza zagrożenie, współpracy z tymi organami we wszelkich działaniach 

ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, jakie stwarza ten wyrób; 
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13)  prowadzenia rejestru numerów rejestracyjnych wyrobów pirotechnicznych przez 

siebie importowanych, uwzględniającego ich nazwę handlową, typ oraz podtyp - jeżeli 

występuje, a także miejsce produkcji; 

14)  przechowywania rejestru, o którym mowa w pkt 13, przez okres 10 lat od momentu 

wprowadzenia wyrobu pirotechnicznego do obrotu; 

15)  udostępniania informacji zawartych w rejestrze, o którym mowa w pkt 13, organom 

nadzoru rynku wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej oraz 

ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, na ich wniosek; 

[16)  przekazania rejestru, o którym mowa w pkt 13, ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki w przypadku zakończenia działalności gospodarczej za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej, w formacie ustalonym z ministrem właściwym do 

spraw gospodarki po opatrzeniu bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.] 

<16) przekazania rejestru, o którym mowa w pkt 13, ministrowi właściwemu do 

spraw gospodarki w przypadku zakończenia działalności gospodarczej za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w formacie ustalonym z 

ministrem właściwym do spraw gospodarki po opatrzeniu kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP.> 

2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, importer wyrobu pirotechnicznego wykonuje 

przed wprowadzeniem tego wyrobu do obrotu. 

 

Art. 62zm. 

 1. Jednostka notyfikowana przydziela numery rejestracyjne identyfikujące wyroby 

pirotechniczne ocenione pod względem zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, 

składające się z następujących elementów: 

1)   czterocyfrowego numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej, która wydała 

certyfikat zgodności: 

a)  w procedurze badania typu UE (moduł B) - certyfikat badania typu UE albo 

b)  w procedurze zgodności w oparciu o weryfikację jednostkową (moduł G) - certyfikat 

zgodności, albo 

c)  w procedurze zgodności w oparciu o pełne zapewnienie jakości (moduł H) w zakresie 

dotyczącym wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F4 - zatwierdzenie 

systemu zapewnienia jakości 

- o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 2g ust. 2; 

2)   oznaczenia klasy wyrobu pirotechnicznego, którego dotyczy certyfikat zgodności, w 

skróconej formie (F1, F2, F3 i F4, T1 i T2, P1 i P2); 

3)   numeru stosowanego przez jednostkę notyfikowaną w odniesieniu do danego wyrobu 

pirotechnicznego. 
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2. Numer rejestracyjny wyrobu pirotechnicznego ma następującą strukturę: "XXXX - YY - 

ZZZZ...", gdzie XXXX odnosi się do ust. 1 pkt 1, YY odnosi się do ust. 1 pkt 2, a ZZZZ... 

odnosi się do ust. 1 pkt 3. 

3. Jednostka notyfikowana prowadzi, udostępniany na swojej stronie internetowej, regularnie 

aktualizowany, rejestr numerów rejestracyjnych wyrobów pirotechnicznych. 

4. Rejestr, o którym mowa w ust. 3, zawiera następujące informacje: 

1)   numer rejestracyjny wyrobu pirotechnicznego; 

2)   datę wydania certyfikatu zgodności, o którym mowa w ust. 1, dla danego wyrobu 

pirotechnicznego oraz w stosownym przypadku - termin upływu ważności certyfikatu 

zgodności; 

3)   nazwę producenta wyrobu pirotechnicznego; 

4)   typ wyrobu pirotechnicznego i podtyp - jeżeli występuje; 

5)   wskazanie zastosowanej procedury oceny: 

a)  zgodności z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną 

kontrolę wyrobów w losowych odstępach czasu (moduł C2) albo 

b)  zgodności z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji (moduł D), albo 

c)  zgodności z typem w oparciu o zapewnienie jakości wyrobu (moduł E); 

6)   nazwę jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła ocenę zgodności wyrobu 

pirotechnicznego przy zastosowaniu procedury oceny zgodności, o której mowa w pkt 

5, jeżeli jest to inna jednostka notyfikowana niż jednostka, która przeprowadziła 

procedurę badania typu UE (moduł B) - jeżeli jest znana; 

7)   informacje dodatkowe, które jednostka notyfikowana chce zamieścić w rejestrze. 

5. Informacje zawarte w rejestrze są przechowywane przez 10 lat od dnia wydania 

certyfikatów zgodności, o których mowa w ust. 1, dla danego wyrobu pirotechnicznego. 

6. W przypadku, gdy jednostka notyfikowana utraci uprawnienia do oceny zgodności 

wyrobów pirotechnicznych, przekazuje rejestr, o którym mowa w ust. 3, innej jednostce 

notyfikowanej lub ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. 

[7. Przekazanie rejestru w przypadku, o którym mowa w ust. 6, następuje za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej, w formacie ustalonym z jednostką notyfikowaną lub 

ministrem właściwym do spraw gospodarki, które przejmą rejestr, po opatrzeniu 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.] 

<7. Przekazanie rejestru w przypadku, o którym mowa w ust. 6, następuje za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w formacie ustalonym z 

jednostką notyfikowaną lub ministrem właściwym do spraw gospodarki, które 

przejmą rejestr, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 
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U S T A W A     z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1030) 

Art. 7. 

Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, 

umożliwiając nieodpłatnie usługobiorcy: 

1)   w razie, gdy wymaga tego właściwość usługi: 

a)  korzystanie przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób 

uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę 

usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla 

właściwości świadczonej usługi, 

[b)  jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz 

potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą 

elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi, w szczególności przy wykorzystaniu 

bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o 

podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 

1893);] 

<b) jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz 

potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia 

drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi, w szczególności przy 

wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;> 

2)   zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374) 

 

Art. 6. 

1. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest wójt (burmistrz, 

prezydent miasta). 

2. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 7, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, 

właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na 

formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 

okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, 

lub o zaistnieniu zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4. 

3. Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 7, ustala, w 

drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. 

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, 

w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. 

3a. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość 

zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na 

dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym 
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przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 

2015 r. poz. 1830). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się 

w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji 

umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio. 

4. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w 

zakresie podatku leśnego lub zaistniały zmiany, o których mowa w art. 5 ust. 4, organ 

podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek. 

5. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, 

jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji 

Nieruchomości Rolnych są obowiązane: 

1)   składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze 

względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok 

podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek 

podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności 

uzasadniających powstanie tego obowiązku; 

2)   odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w 

art. 5 ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian; 

3)   wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego 

obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za 

poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca. 

6. Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, o którym mowa 

w ust. 2 i 5 pkt 1, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy 

przepisów ustawy. 

7. Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób 

prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości 

prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na 

zasadach obowiązujących osoby prawne. 

7a. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo 

w terminie płatności pierwszej raty. 

8. Rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór podatku leśnego od osób 

wymienionych w ust. 2 w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość 

wynagrodzenia za inkaso. 

9. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy, o których mowa w ust. 2 i 5 pkt 

1. W formularzach będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania 

niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego. 

10. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb składania informacji o 

lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w 

szczególności: 

1)   ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z 

przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 
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2)   sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

3)   rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. 

11. Rada gminy w uchwale, o której mowa w ust. 10, uwzględnia w szczególności: 

1)   zakres danych zawartych we wzorach określonych uchwałą rady gminy w sprawie 

wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny oraz konieczność ich 

opatrzenia podpisem elektronicznym; 

2)   potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych 

zawartych w informacjach o lasach i deklaracjach na podatek leśny oraz potrzebę ich 

ochrony przed nieuprawnionym dostępem; 

[3)   limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku 

wynikające z deklaracji na podatek leśny, a także wymagania dla poszczególnych 

rodzajów podpisu elektronicznego określone w przepisach o podpisie elektronicznym, 

w szczególności dotyczące weryfikacji podpisu elektronicznego i znakowania czasem.] 

<3) limity wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku 

wynikające z deklaracji na podatek leśny, a także wymagania dla poszczególnych 

rodzajów podpisu elektronicznego, w szczególności dotyczące weryfikacji 

podpisu elektronicznego i wykorzystania elektronicznych znaczników czasu.> 

12. Poświadczenie przez organ podatkowy złożenia informacji o lasach lub deklaracji na 

podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się zgodnie z 

przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z 

późn. zm.) 

Art. 216a. 

[1. Jeżeli ustawa przewiduje złożenie dokumentu w postaci elektronicznej, dokument składa 

się za pośrednictwem Rejestru i opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.] 

<1. Jeżeli ustawa przewiduje złożenie dokumentu w postaci elektronicznej, dokument 

składa się za pośrednictwem Rejestru i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

2. Dokumenty złożone w postaci elektronicznej drukuje się i załącza do akt wyłącznie na 

zarządzenie sędziego-komisarza. 
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U S T A W A     z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 903, 961 i 1250) 

 

Art. 18. 

 1. Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia 

przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, o którym mowa w art. 17 

pkt 9. 

2. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, 

o którym mowa w art. 17 pkt 11. 

[3. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej: 

1)   opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) 

lub 

2)   opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów 

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

zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) lub 

3)   za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.] 

<3. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą 

elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i …): 

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

 

 

 

 

U S T A W A     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) 

Art. 3a. 

1. Agencji działającej na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu udziałów i 

akcji w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem nieruchomości rolnej. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zbywania: 

[1)   akcji dopuszczonych do obrotu na rynku giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.);] 

<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)   udziałów i akcji na rzecz osoby bliskiej. 
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3. Agencji przed nabyciem udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest 

właścicielem nieruchomości rolnej, przysługuje prawo przeglądania ksiąg i dokumentów 

spółki oraz żądania od spółki informacji dotyczących obciążeń i zobowiązań nieujętych w 

księgach i dokumentach. Uzyskane przez Agencję informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.). 

4. Do prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 3 

ust. 8, 10 i 11 oraz przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu co do 

nieruchomości. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 114, z późn. zm.) 

Art. 23. 

1. 
(62)

 Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na 

wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna 

faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej niezawodowej, 

osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do 

reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na 

których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny. 

2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby, o której mowa w ust. 1. 

3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące: 

1)   osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę 

urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

2)   
(63)

 dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię, 

nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru 

PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

3a. 
(64)

 Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 mogą być składane drogą 

elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra 

właściwego do spraw rodziny lub systemu teleinformatycznego wskazanego w informacji 

zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra 

właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji. 

[3b. 
(65)

 Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci elektronicznej 

uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z 

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

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). 
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3c. 
(66)

 Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne nie może złożyć w formie 

dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów lub 

stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie o 

świadczenia rodzinne, osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne może złożyć 

elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przy użyciu mechanizmów 

określonych w ust. 3b. 

3d. 
(67)

 W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej uwierzytelnianego przy 

użyciu mechanizmów określonych w ust. 3b, po wpisaniu do formularza wniosku numerów 

PESEL osoby występującej o przyznanie świadczenia i dzieci pozostających na 

utrzymaniu tej osoby, formularz wniosku może być uzupełniony o dane zgromadzone w 

rejestrze PESEL w zakresie imion, nazwiska, miejsca urodzenia, daty urodzenia, stanu 

cywilnego, obywatelstwa i płci osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych i 

dzieci pozostających na utrzymaniu tej osoby.] 

<3b. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci 

elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku gdy wniosek i 

załączniki składane są z wykorzystaniem systemu, o którym mowa w ust. 6a, w 

systemie tym może być zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz 

integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej. 

3c. Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne nie może złożyć w formie 

dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów 

lub stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie o 

świadczenia rodzinne, osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne może złożyć 

elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej w sposób określony 

w ust. 3b. 

3d. W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej, po wpisaniu do 

formularza wniosku numerów PESEL wnioskodawcy i członków jego rodziny, 

formularz wniosku może być uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL 

w zakresie imion, nazwiska, miejsca urodzenia, daty urodzenia, stanu cywilnego, 

obywatelstwa i płci osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych i dzieci 

pozostających na utrzymaniu tej osoby.> 

3e. 
(68)

 Wniosku nie uzupełnia się o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeżeli w oparciu o 

dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie można stwierdzić stopnia 

pokrewieństwa pomiędzy osobą występującą o przyznanie świadczeń rodzinnych a 

dziećmi pozostającymi na utrzymaniu tej osoby. 

3f. 
(69)

 W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru 

PESEL zawartych w formularzu wniosku osoba występująca o przyznanie świadczeń 

rodzinnych wskazuje w formularzu wniosku poprawne dane. 

4. 
(70)

 Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

1)   zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody 

podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 
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określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny; 

2)   oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające 

przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o: 

a)  wysokości dochodu, 

b)  wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, 

c)  wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

d)  wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, 

e)  wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku; 

3)   zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń 

rodzinnych: 

a)  prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub 

zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym 

postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, 

b)  prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, 

c)  orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 

d)  zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły 

wyższej, 

e)  zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony 

urlop wychowawczy, oraz o okresach zatrudnienia, 

f)  inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia 

wysokości świadczenia rodzinnego będącego przedmiotem wniosku. 

4a. 
(71)

 (uchylony). 

4aa. 
(72)

 Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się lub pobierającej świadczenie 

pielęgnacyjne wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki, o której mowa w art. 

17 ust. 1, organ właściwy oraz marszałek województwa mogą zwrócić się do kierownika 

ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 163, z późn. zm.), w celu weryfikacji tych wątpliwości. 

4b. 
(73)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 4aa, organ właściwy oraz marszałek 

województwa mogą wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji o 

okolicznościach dotyczących sprawowania opieki, o której mowa w art. 17 ust. 1, jeżeli 

okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym 

przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek 

pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji. 

4c. 
(74)

 Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy: 

1)   organ właściwy upoważnił do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń 

rodzinnych kierownika ośrodka pomocy społecznej lub kierownika innej jednostki 

organizacyjnej gminy, lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy 

społecznej, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy; 
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2)   marszałek województwa upoważnił do załatwiania w jego imieniu spraw dotyczących 

realizacji świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego dyrektora, jego zastępcę lub innego pracownika regionalnego ośrodka 

polityki społecznej albo innego pracownika urzędu marszałkowskiego. 

4d. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenia rodzinne 

należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość. 

4e. 
(75)

 Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ właściwy zwraca się do 

kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących sprawowania opieki, o której 

mowa w art. 16a ust. 1. 

4f. 
(76)

 Aktualizację wywiadu, o którym mowa w ust. 4e, przeprowadza się po upływie 6 

miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który ustalone zostało prawo do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją 

wątpliwości co do sprawowania opieki, o której mowa w art. 16a ust. 1. 

4g. Przepisy ust. 4e i 4f stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy organ właściwy upoważnił 

do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych kierownika ośrodka 

pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, lub inną osobę na wniosek 

kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub innej jednostki organizacyjnej gminy. 

5. 
(77)

 Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz wzory: 

1)   wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 

2)   oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz zaświadczeń i oświadczeń, o 

których mowa w ust. 4 pkt 3 

- kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania w 

sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz dokumentacji niezbędnej do 

sprawnej realizacji, również drogą elektroniczną, zadań w zakresie świadczeń 

rodzinnych. 

5a. 
(78)

 Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych jest 

wymagane potwierdzenie następujących okoliczności: 

1)   uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, 

2)   wysokość dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub 

członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w tym 

dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 

3)   wielkość gospodarstwa rolnego, 

4)   nieponoszenie opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie, 

5)   termin i okres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy, oraz 

okresy zatrudnienia, 
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6)   niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym 

ośrodku szkolno-wychowawczym 

- osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia rodzinnego przedkłada zaświadczenie 

albo oświadczenie. 

5b. 
(79)

 (uchylony). 

5c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5a, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   opis systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej 

realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, zawierający strukturę 

systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji 

między elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów 

elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, 

o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1114), 

2)   wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu, 

3)   sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem 

systemu 

- mając na uwadze zapewnienie spójności systemów teleinformatycznych stosowanych w 

urzędach administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń 

rodzinnych, w szczególności w zakresie jednorodności zakresu i rodzaju danych, która 

umożliwi ich scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z 

minimalnymi wymogami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, 

określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

[6a. 
(80)

 Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany do utworzenia i prowadzenia 

systemu teleinformatycznego umożliwiającego ubieganie się o świadczenia rodzinne 

drogą elektroniczną oraz zapewnienia funkcjonowania tego systemu. Identyfikacja 

użytkowników w systemie teleinformatycznym następuje przy użyciu mechanizmów 

określonych w ust. 3b.] 

<6a. Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany do utworzenia i prowadzenia 

systemu teleinformatycznego umożliwiającego ubieganie się o świadczenia rodzinne 

drogą elektroniczną oraz zapewnienia funkcjonowania tego systemu. 

Uwierzytelnianie użytkowników w systemie teleinformatycznym wymaga użycia 

profilu zaufanego ePUAP, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego 

certyfikatu podpisu elektronicznego lub innych technologii, jeżeli zostaną 

udostępnione w tym systemie.> 



- 135 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

7. Urzędy administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych 

używają oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami określonymi przez ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 6, i z jego zastosowaniem sporządzają sprawozdawczość, którą przekazują 

wojewodzie. 

8. Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany utworzyć rejestr centralny 

obejmujący następujące informacje gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez 

organy właściwe i samorządy województw podczas realizacji zadań w zakresie świadczeń 

rodzinnych: 

1)   
(81)

 dane dotyczące osób pobierających świadczenia rodzinne, osób ubiegających się o 

świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  datę urodzenia, 

c)  adres miejsca zamieszkania lub pobytu, 

d)  miejsce zamieszkania lub pobytu, 

e)  numer PESEL, 

f)  numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają 

numeru PESEL, 

g)  stan cywilny, 

h)  obywatelstwo, 

i)  stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, 

j)  rodzaj szkoły, do której uczęszcza dziecko, na które jest pobierane świadczenie 

rodzinne, lub osoba ucząca się, 

ja)  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 

k)  liczbę, rodzaj i wysokość wypłaconych świadczeń, 

l)  płeć, 

m)  dochody, 

n)  organ, do którego złożono wniosek, rodzaj wnioskowanego świadczenia oraz datę 

złożenia wniosku, 

o)  organ, który przyznał świadczenie, datę wydania decyzji przyznającej świadczenie 

oraz numer tej decyzji, 

p)  okres, na który świadczenie zostało przyznane; 

2)   wartości udzielonych świadczeń. 

9. 
(82)

 Informacje, o których mowa w ust. 8, mogą być przetwarzane przez ministra 

właściwego do spraw rodziny w celu umożliwienia organom właściwym i marszałkom 

województw weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych oraz przez podmioty 

wymienione w ust. 10 w celu, w którym informacje te zostały im udostępnione, na 

zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309). Organy właściwe 

i marszałkowie województw przekazują dane do rejestru centralnego, wykorzystując 

oprogramowanie, o którym mowa w ust. 7. 
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10. 
(83)

 Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 8, udostępnia się, w 

zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań ustawowych, następującym podmiotom: 

1)   organowi właściwemu i marszałkowi województwa - w celu weryfikacji danych 

dotyczących osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, osób pobierających 

świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin; 

2)   organowi właściwemu dłużnika, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 

września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 

859, 1217 i 1302), i organowi właściwemu wierzyciela, o którym mowa w art. 2 pkt 

10 tej ustawy - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, osób pobierających świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i członków ich rodzin oraz danych dotyczących dłużników 

alimentacyjnych; 

3)   jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej prowadzonym przez jednostki 

samorządu terytorialnego - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających 

się o świadczenia z pomocy społecznej, osób pobierających świadczenia z pomocy 

społecznej oraz członków ich rodzin; 

4)   powiatowym i wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności - w 

celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności i osób posiadających orzeczenie 

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności; 

5)   
(84)

 organowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 

2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), i marszałkowi 

województwa - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o 

świadczenie wychowawcze, osób pobierających świadczenie wychowawcze oraz 

członków ich rodzin. 

11. 
(85)

 Minister właściwy do spraw rodziny przechowuje informacje w rejestrze centralnym, o 

którym mowa w ust. 8, przez okres 10 lat od dnia zaprzestania udzielania świadczeń, z 

wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane, które 

przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia 

stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 

bez rozpatrzenia. 

12. 
(86)

 Podmioty wymienione w ust. 10 przechowują informacje, o których mowa w ust. 8, 

przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 

8, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane 

albo którym wydane zostało orzeczenie o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub o 

odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, które przechowuje się przez okres 1 roku 

od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia albo wydania orzeczenia stała się 

ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia albo o 

wydanie orzeczenia bez rozpatrzenia. 

13. 
(87)

 Informacje, o których mowa w ust. 8, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów 

przechowywania, o których mowa w ust. 11 i 12. 
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U S T A W A     z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze 

środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 

Rolnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1613) 

Art. 5. 

1. Zadania związane z udzielaniem pomocy finansowej w zakresie wspierania rozwoju 

obszarów wiejskich, zwanej dalej "pomocą", realizuje agencja płatnicza akredytowana na 

podstawie przepisów o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, wskazana w planie, zwana dalej 

"Agencją". 

1a. Pomoc jest udzielana na wniosek producenta rolnego, w rozumieniu przepisów o 

krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności, lub grupy producentów rolnych, a w 

przypadku pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 8, na wniosek jednostki 

organizacyjnej lub organu realizującego zadania związane z rozwojem obszarów 

wiejskich. 

2. Pomoc, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1-7, jest udzielana, wstrzymywana, zawieszana 

lub zmniejszana w drodze decyzji administracyjnej kierownika jednostki organizacyjnej 

Agencji, a pomoc, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 8 - na podstawie umowy 

cywilnoprawnej. 

3. Decyzje administracyjne w zakresie przyznawania rent strukturalnych wydaje Prezes Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przypadku, gdy przekazano mu funkcje agencji 

płatniczej w zakresie przyznawania i wypłaty rent strukturalnych. 

3a. Pomoc jest udzielana do wysokości limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty w 

euro określonej w planie na poszczególne działania, lecz nie później niż do dnia 30 

czerwca 2008 r. 

4. Agencja płatnicza oraz organy administracji rządowej i jednostki organizacyjne podległe 

organom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane, a także organy samorządu 

terytorialnego, współpracują przy realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą 

pomocy. 

4a. Wnioski o pomoc na działanie określone w art. 1 ust. 1 pkt 3 składa się na formularzu 

opracowanym i udostępnionym przez Agencję. 

4b. Wnioski, o których mowa w ust. 4a, można również składać za pomocą formularza 

umieszczonego na stronie internetowej Agencji. 

[4c. Do złożenia wniosków, o których mowa w ust. 4a, za pomocą formularza umieszczonego 

na stronie internetowej Agencji nie jest wymagany bezpieczny podpis elektroniczny.] 

<4c. Do złożenia wniosków, o których mowa w ust. 4a, za pomocą formularza 

umieszczonego na stronie internetowej Agencji nie jest wymagany zaawansowany 

podpis elektroniczny.> 

5. (uchylony). 

6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski o pomoc na działanie określone 

w art. 1 ust. 1 pkt 3, 



- 138 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2)   wzory wniosków o pomoc na działania określone w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 4-8, 

3)   zawartość planów do działań określonych w art. 1 ust. 1 pkt 3 i 4 

- mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych we wnioskach oraz zabezpieczenie 

przed nieuzasadnionym przyznawaniem pomocy. 

7. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku, o którym mowa w ust. 4a, 

umieszczany na stronie internetowej Agencji, oraz szczegółowe warunki i tryb składania 

tego wniosku za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji, 

mając na względzie identyfikację producenta rolnego w rozumieniu przepisów o 

krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz zabezpieczenie danych przed dostępem 

do nich osób nieuprawnionych. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250 i 1265) 

 

Art. 10a. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a 

wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu 

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem 

standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 

Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 

3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej "jednolitym dokumentem" odbywa się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

2. Zamawiający może ustalić sposób przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci 

katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty albo może 

dopuścić taką możliwość. 

3. Zamawiający wskazuje na wymóg albo możliwość, o których mowa w ust. 2, w: 

1)   ogłoszeniu o zamówieniu; 

2)   zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania; 

3)   zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji w przypadku gdy zamieszczenie 

ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców stanowi zaproszenie do 

ubiegania się o zamówienie. 

4. Zamawiający wskazuje w dokumentach, o których mowa w ust. 3, niezbędne informacje 

dotyczące formatu, parametrów wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz 

technicznych warunków i specyfikacji połączenia dotyczących katalogu elektronicznego. 

[5. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym 

jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i 
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podpisuje bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu.] 

<5. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym 

jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci 

elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

 

Art. 91c. 

1. 
(373)

 W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na 

stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie 

bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, 

podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Przepisów art. 82 ust. 1, art. 83 i 84 oraz 

art. 86-89 nie stosuje się. 

[2. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.] 

<2. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.> 

3. W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu wykonawcy 

informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji 

najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się 

informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 

4. Oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w 

toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu. 

5. Przepisy art. 77, art. 80 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 131bc. 

1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 

komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się, zgodnie z wyborem 

zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

2. Wybrane środki komunikacji muszą być ogólnie dostępne i nie mogą ograniczać dostępu 

wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i 

bezpieczeństwa. 

3. Zamawiający może żądać w ogłoszeniu o zamówieniu, aby wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu były przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

4. Informacja o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu może być 

przekazana telefonicznie przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu. Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został on 
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wysłany i zamawiający otrzymał go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu 

terminu składania wniosków. 

[5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, z tym że, za zgodą 

zamawiającego, w postaci elektronicznej, podpisaną bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.] 

<5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w postaci papierowej 

albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną przez wykonawcę 

odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.> 

Art. 180. 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1)   wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o 

cenę; 

2)   
(578)

 określenia warunków udziału w postępowaniu; 

3)   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4)   odrzucenia oferty odwołującego; 

5)   
(579)

 opisu przedmiotu zamówienia; 

6)   
(580)

 wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

[4. 
(581)

 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu.] 

<4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 

postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

5. 
(582)

 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 
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Art. 183. 

1. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 

ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, 

zwanych dalej "orzeczeniem". 

2. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym 

mowa w ust. 1. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy 

mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczególności w 

dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, przewyższające korzyści związane z 

koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi 

prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Rozpoznania wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokonuje skład orzekający Izby 

wyznaczony do rozpoznania odwołania. Przepisy art. 188 ust. 3-7 stosuje się. 

4. W sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, Izba rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym, 

w formie postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Na 

postanowienie Izby nie przysługuje skarga. 

5. Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złożenia wniosku, 

o którym mowa w ust. 2, jeżeli jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe, w 

szczególności z powodu: 

1)   ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku; 

2)   cofnięcia wniosku. 

[6. 
(585)

 Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zamawiający może złożyć za pośrednictwem 

operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca albo w postaci elektronicznej, podpisany 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu.] 

<6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zamawiający może złożyć za pośrednictwem 

operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca albo przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej.> 

Art. 185. 

1. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie 

internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 

specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

[2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 

przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
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opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy 

wnoszącemu odwołanie.] 

<2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 

dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i 

interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo 

elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię 

przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.> 

3. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

4. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli 

zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala 

opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na 

posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 

przysługuje skarga. 

5. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z 

czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 

sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do 

postępowania po stronie zamawiającego. 

6. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze 

środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z 

wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3. 

7. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym 

(arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

8. 
(586)

 Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 

710, 846, 960, 1050, 1206 i 1228) 

 

Art. 106m. 

1. Podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i 

czytelności faktury. 
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2. Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości 

dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. 

3. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które 

powinna zawierać faktura. 

4. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za 

pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu 

między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. 

5. Poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność 

pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w 

przypadku wykorzystania: 

[1)   bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 

września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 

oraz z 2015 r. poz. 1893, z późn. zm.), weryfikowanego za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, lub] 

<1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub> 

2)   elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu 

wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany 

przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i 

integralność jej danych. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858, z późn. 

zm.) 

[Art. 10b. 

1. Dokumenty elektroniczne przesyłane organom celnym podpisuje się bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893), podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) lub podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego certyfikatu niekwalifikowanego 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.) 

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 bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub 
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podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu nie- 

kwalifikowanego Służby Celnej.] 

< 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.) 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 lub zaawansowanym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą certyfikatu Służby Celnej.> 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów 

mlecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 155 

Art. 48a. 

1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy 

jest organem właściwym w sprawach uznawania organizacji producentów, zrzeszeń 

organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, w tym międzynarodowych 

organizacji producentów, międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów i 

międzynarodowych organizacji międzybranżowych, o których mowa w art. 156, art. 161 i 

art. 163 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika. 

2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji uznaje: 

1)   organizację producentów, jeżeli: 

a)  jest utworzona co najmniej przez 20 członków, 

b)  wytwarza i wprowadza do obrotu rocznie nie mniej niż 2 miliony kilogramów mleka 

lub przetworów mlecznych wyprodukowanych w ramach tej ilości mleka, 

c)  w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w 

ust. 3, co najmniej 20 członków tej organizacji wytwarzało i wprowadzało do obrotu 

mleko lub przetwory mleczne, 

d)  cała ilość mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowana w gospodarstwach 

członków tej organizacji jest wprowadzana do obrotu za jej pośrednictwem, 

e)  okres wypowiedzenia członkostwa w tej organizacji jest nie krótszy niż 6 miesięcy, 

f)  spełnia wymagania określone w art. 161 ust. 1 lit. a i d rozporządzenia, o którym mowa 

w pkt 11 załącznika; 
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2)   zrzeszenie organizacji producentów, jeżeli: 

a)  jest utworzone co najmniej przez 2 uznane organizacje producentów, 

b)  w statucie tego zrzeszenia jest określona minimalna ilość mleka lub przetworów 

mlecznych, wyprodukowanych w gospodarstwach członków organizacji tworzących 

to zrzeszenie, która jest wprowadzana do obrotu przez organizacje za pośrednictwem 

utworzonego zrzeszenia, 

c)  okres wypowiedzenia członkostwa w tym zrzeszeniu jest nie krótszy niż 6 miesięcy, 

d)  spełnia wymagania określone w art. 161 ust. 1 lit. a i d rozporządzenia, o którym 

mowa w pkt 11 załącznika; 

3)   organizację międzybranżową, jeżeli spełnia ona wymagania określone w art. 163 ust. 

1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika. 

3. Uznanie organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo 

organizacji międzybranżowej następuje w drodze decyzji, na wniosek organizacji albo 

zrzeszenia, składany do dyrektora oddziału terenowego Agencji na formularzu 

opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji. 

[4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składany w postaci elektronicznej, powinien być 

opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w przepisach o podpisie elektronicznym.] 

<4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składany w postaci elektronicznej, opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

5. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej dołącza się zeskanowane dokumenty. 

6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, 

współczynniki równoważności określające ilości mleka wykorzystywanego do 

wyprodukowania podstawowych przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu przez 

organizacje producentów, w tym organizacje tworzące zrzeszenia, mając na względzie 

prawidłową ocenę spełnienia przez organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji 

producentów warunków uznania odnoszących się do wprowadzanego do obrotu mleka lub 

przetworów mlecznych. 

7. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   informacje, jakie powinien zawierać wniosek, o którym mowa w ust. 3, 

2)   rodzaje lub zakres dokumentów potwierdzających spełnienie przez organizacje i 

zrzeszenia warunków uznania określonych w ust. 2 i w części II w tytule II w rozdziale III 

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika 

–   mając na względzie prawidłowe funkcjonowanie organizacji i zrzeszeń oraz spełnienie 

wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania 

organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji 

międzybranżowych. 
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U S T A W A     z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691, 868 i 1265) 

 

Art. 18f. 

Wniosek o wpis do rejestru może być złożony w postaci elektronicznej. Wniosek składany w 

postaci elektronicznej zawiera dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we 

wzorze wniosku, o którym mowa w art. 19k, oraz powinien być opatrzony: 

[1)   bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 18 

września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 

oraz z 2015 r. poz. 1893), albo 

2)   podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na zasadach określonych w ustawie 

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

publiczne.] 

<1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

 

Art. 36b. 

1. Podmiot ubiegający się o udzielenie akredytacji składa do ministra właściwego do spraw 

pracy wniosek o udzielenie akredytacji, jeżeli spełnia następujące kryteria: 

1)   posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 18 ust. 1, albo jest podmiotem, o 

którym mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2 albo 3, albo ust. 2 pkt 3; 

2)   spełnia warunki określone w art. 19; 

3)   posiada systemy teleinformatyczne umożliwiające realizację pośrednictwa pracy w 

ramach sieci EURES, w tym stronę internetową oraz elektroniczny rejestr ofert pracy; 

4)   wykaże minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu pośrednictwa do pracy za 

granicą; 

5)   nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie, które może skutkować 

wykreśleniem z rejestru na podstawie art. 18m. 

2. Wniosek o udzielenie akredytacji zawiera następujące dane: 

1)   oznaczenie podmiotu; 

2)   adres, pod którym podmiot prowadzi działalność, oraz adres, pod którym będzie 

prowadzone pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES, wraz z nazwą gminy, 

powiatu i województwa; 

3)   oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności; 

4)   numer identyfikacji podatkowej NIP - o ile podmiot taki numer posiada; 

5)   numer w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON; 

6)   numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - o ile podmiot taki numer 

posiada; 

7)   adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, a także inne dane teleadresowe. 
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3. W przypadku gdy podmiot składający wniosek o udzielenie akredytacji przewiduje 

prowadzenie pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES we współpracy z podmiotami 

współpracującymi, o których mowa w art. 36d ust. 3, we wniosku o udzielenie akredytacji 

zamieszcza się następujące dane dotyczące podmiotu współpracującego: 

1)   oznaczenie podmiotu; 

2)   adres, pod którym podmiot prowadzi działalność, oraz adres, pod którym będzie 

prowadzone pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES, wraz z nazwą gminy, 

powiatu i województwa; 

3)   oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności; 

4)   adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, a także inne dane teleadresowe. 

4. Podmiot ubiegający się o udzielenie akredytacji składa we wniosku o udzielenie akredytacji 

oświadczenie potwierdzające: 

1)   spełnianie warunków, o których mowa w art. 19; 

2)   znajomość obowiązków wynikających z ustawy oraz przepisów Unii Europejskiej w 

zakresie realizacji działań sieci EURES, a także wynikających z umowy 

akredytacyjnej, o której mowa w art. 36d ust. 2; 

3)   nieprowadzenie w stosunku do podmiotu postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 

5; 

4)   upływ dwóch lat od dnia rozwiązania z podmiotem umowy akredytacyjnej, o której 

mowa w art. 36d ust. 2, w drodze wypowiedzenia z przyczyn, o których mowa w art. 

36e ust. 2 pkt 2, do dnia złożenia wniosku o udzielenie akredytacji; 

5)   posiadanie zasobów finansowych umożliwiających realizację działań sieci EURES 

wynikających z ustawy oraz przepisów Unii Europejskiej w zakresie realizacji działań 

sieci EURES, a także wynikających z umowy akredytacyjnej, o której mowa w art. 

36d ust. 2; 

6)   kompletność danych zawartych we wniosku o udzielenie akredytacji oraz ich 

zgodność z prawdą. 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. Podmiot składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

6. Wniosek o udzielenie akredytacji może być złożony w postaci papierowej lub 

elektronicznej. Wniosek składany w postaci elektronicznej powinien być opatrzony: 

[1)   bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 18 

września 2001 r. o podpisie elektronicznym, albo 

2)   podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na zasadach określonych w ustawie 

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

publiczne.] 

<1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 
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7. Minister właściwy do spraw pracy ogłasza na stronie internetowej urzędu obsługującego 

ministra informacje o terminach składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie 

akredytacji. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 

r. poz. 584, z późn. zm.) 

Art. 22b. 

1. Pojedynczy punkt kontaktowy umożliwia złożenie drogą elektroniczną do: 

1)   właściwych organów - wniosków, oświadczeń lub notyfikacji niezbędnych do podjęcia, 

wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej; 

2)   organów prowadzących postępowania w sprawach, o których mowa w art. 22a ust. 2 pkt 1 

lit. b-d - wniosków i oświadczeń w tych sprawach. 

2. W celu umożliwienia załatwienia spraw, o których mowa w art. 22a ust. 2, dokumenty, o 

których mowa w ust. 1, złożone w pojedynczym punkcie kontaktowym, są gromadzone 

oraz niezwłocznie udostępniane albo przekazywane właściwym organom albo organom 

prowadzącym postępowania w sprawach, o których mowa w art. 22a ust. 2 pkt 1 lit. b-d, 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na elektroniczną skrzynkę podawczą 

właściwych organów lub systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań 

publicznych spełniających minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych oraz 

zapewniających interoperacyjność systemów na zasadach określonych w Krajowych 

Ramach Interoperacyjności w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1114). 

<2a. Jeżeli przepisy odrębne wymagają podpisania dokumentów, o których mowa w ust. 

1, dokumenty te są podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo wykorzystując sposób 

potwierdzania pochodzenia i integralności danych udostępniony bezpłatnie przez 

pojedynczy punkt kontaktowy.> 

3. Pojedynczy punkt kontaktowy umożliwia właściwym organom oraz organom 

prowadzącym postępowania w sprawach, o których mowa w art. 22a ust. 2 pkt 1 lit. b-d, 

doręczenie lub utworzenie i przesłanie osobie, która złożyła dokumenty, o których mowa 

w ust. 1, urzędowego poświadczenia odbioru w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

4. Dniem wszczęcia postępowania w sprawach, o których mowa w art. 22a ust. 2 pkt 1, jest 

data urzędowego poświadczenia odbioru, o której mowa w art. 3 pkt 20 lit. b ustawy z 

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

publiczne. 

5. Pojedynczy punkt kontaktowy umożliwia właściwym organom oraz organom 

prowadzącym postępowania w sprawach, o których mowa w art. 22a ust. 2 pkt 1 lit. b-d, 
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doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z art. 46 § 4 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

6. Właściwy organ nie daje gwarancji uczciwości przedsiębiorcy i jego pracowników. 

 

[Art. 22g. 

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres 

i warunki korzystania z pojedynczego punktu kontaktowego, z uwzględnieniem jego roli w 

realizacji procedur związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem 

działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uznawaniem kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, świadczeniem usług 

transgranicznych i ubieganiem się o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej oraz zasad 

przetwarzania i ochrony danych osobowych.] 

< Art. 22g. 

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

zakres i warunki korzystania z pojedynczego punktu kontaktowego, w tym w 

szczególności sposób potwierdzania pochodzenia i integralności danych udostępniony 

bezpłatnie przez pojedynczy punkt kontaktowy, o którym mowa w art. 22b ust. 2a, z 

uwzględnieniem roli punktu kontaktowego w realizacji procedur związanych z 

podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej, świadczeniem usług transgranicznych i 

ubieganiem się o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej oraz zasad przetwarzania 

i ochrony danych osobowych.> 

Art. 26. 

 1. 
(28)

 Wniosek o wpis do CEIDG składa się za pośrednictwem formularza elektronicznego 

dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra 

właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła na wskazany adres 

poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. 

2. 
(29)

 Wniosek o wpis do CEIDG może być również sporządzony na formularzu zgodnym z 

formularzem, o którym mowa w ust. 1, a następnie: 

1)   złożony w wybranym urzędzie gminy albo 

2)   wysłany listem poleconym na adres wybranego urzędu gminy. 

3. 
(30)

 Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest składany w sposób określony w ust. 2 pkt 1, organ 

gminy potwierdza tożsamość składającego wniosek oraz, za pokwitowaniem, przyjęcie 

wniosku. 

[4. Organ gminy przekształca wniosek, o którym mowa w ust. 2, na formę dokumentu 

elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o 

podpisie elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający 

jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania i 
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przesyła go do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego 

otrzymania.] 

<4. Organ gminy przekształca wniosek, o którym mowa w ust. 2, na formę dokumentu 

elektronicznego, podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób 

akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby 

podpisującej przekształcony wniosek i przesyła go do CEIDG nie później niż 

następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.> 

4a. 
(31)

 W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 4, wykonują upoważnieni 

pracownicy, organ gminy jest obowiązany niezwłocznie przekazywać do CEIDG imiona i 

nazwiska tych osób, a także niezwłocznie informować o cofnięciu upoważnień dla tych 

osób. 

5. Wniosek w formie dokumentu elektronicznego i papierowego oraz dokumentacja z nim 

związana podlegają archiwizacji przez okres 10 lat od dokonania wpisu. Archiwizacji 

dokonują, odpowiednio, organ gminy i minister właściwy do spraw gospodarki. Do 

wniosku i dokumentacji nie stosuje się przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach. 

6. Przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie przez gminy wniosków o wpis do CEIDG jest 

zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. 

7. 
(32)

 Osoby, o których mowa w art. 13 ust. 2, 2a, 4 i 5, wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG 

składanym w sposób określony w ust. 2, przedstawiają oryginał dokumentu 

potwierdzającego aktualny status, o którym mowa w tych przepisach, albo jego 

uwierzytelnioną kopię. W przypadku wniosku o wpis do CEIDG składanego przez te 

osoby w sposób określony w ust. 1, dokument ten dołączają w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem elektronicznym albo potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP. 

 

Art. 27. 

1. 
(34)

 Wpis do CEIDG jest dokonywany, jeżeli wniosek jest poprawny. 

2. Wniosek niepoprawny to wniosek: 

1)   
(35)

 niezawierający danych, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub, 

1a)  
(36)

 zawierający dane, o których mowa w art. 25 ust. 1, niezgodne z przepisami prawa, 

lub 

2)   (uchylony) 

3)   dotyczący działalności nieobjętej przepisami ustawy, lub 

4)   złożony przez osobę, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia 

działalności gospodarczej, lub 

5)   dotyczący osoby już wpisanej do CEIDG, lub 

5a)  wraz z którym nie złożono oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 7, lub 

6)   
(37)

 niepodpisany, lub, 

7)   
(38)

 złożony przez osobę nieuprawnioną. 

3. Jeżeli wniosek określony w art. 26 ust. 1 jest niepoprawny, system teleinformatyczny 

CEIDG informuje niezwłocznie składającego o niepoprawności tego wniosku. 
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4. 
(39)

 Jeżeli wniosek złożony w sposób określony w art. 26 ust. 2 jest niepoprawny, organ 

gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując 

uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez 

rozpoznania. Przepis art. 33a stosuje się odpowiednio. 

5. CEIDG korzysta z informacji zawartych w rejestrach publicznych dostępnych w formie 

elektronicznej w zakresie danych objętych wnioskiem o wpis do CEIDG w szczególności 

w celu weryfikacji danych wpisanych do CEIDG. 

6. W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL, okazuje upoważnionemu 

pracownikowi urzędu gminy paszport albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość 

i obywatelstwo. 

[7. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób określony w art. 26 ust. 1 opatrzony jest 

podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy 

zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo 

podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisywany w 

inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację 

osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.] 

<7. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób określony w art. 26 ust. 1 

podpisywany jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisywany w inny sposób 

akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby 

składającej wniosek.> 

8. 
(40)

 Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób określony w art. 26 ust. 2 pkt 1 

opatrzony jest własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej. 

9. 
(41)

 Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób określony w art. 26 ust. 2 pkt 2 

opatrzony jest własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej, którego własnoręczność 

poświadczona jest przez notariusza. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 

243, z późn. zm.) 

Art. 60b. 

1. Abonent, z wyłączeniem abonenta korzystającego z publicznie dostępnych usług 

telefonicznych świadczonych za pomocą aparatu publicznego lub przez wybranie numeru 

dostępu do sieci dostawcy usług oraz abonenta usług przedpłaconych polegających na 

rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów telewizyjnych drogą naziemną, 

kablową lub satelitarną, podaje dostawcy usług następujące dane: 

1)   w przypadku abonenta będącego osobą fizyczną: 

a)  imię i nazwisko, 



- 152 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

b)  numer PESEL, jeżeli go posiada, albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa 

członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu; 

2)   w przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną: 

a)  nazwę, 

b)  numer identyfikacyjny REGON lub NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo 

ewidencji działalności gospodarczej, lub innym właściwym rejestrze. 

2. Abonent podaje dane, o których mowa w ust. 1, przy zawieraniu umowy w formie pisemnej 

lub elektronicznej. Abonent będący stroną umowy o świadczenie usług przedpłaconych w 

publicznej sieci telekomunikacyjnej podaje dane, o których mowa w ust. 1, dostawcy 

usług. Dane mogą być podane również drogą elektroniczną albo w inny sposób określony 

przez dostawcę tych usług. 

3. Dostawca usług rozpoczyna świadczenie usług telekomunikacyjnych: 

1)   nie wcześniej niż po potwierdzeniu zgodności podanych przez abonenta danych z danymi 

określonymi w ust. 1: 

a)  pkt 1, zawartymi w dokumencie potwierdzającym tożsamość abonenta będącego osobą 

fizyczną, 

b)  pkt 2, zawartymi we właściwym rejestrze albo 

2)   po podaniu przez abonenta danych określonych w ust. 1 i potwierdzeniu ich drogą 

elektroniczną przy wykorzystaniu: 

a)  środków identyfikacji elektronicznej służących do uwierzytelniania w systemie 

teleinformatycznym banku krajowego, 

[b)  danych weryfikowanych za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,] 

< b) danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu 

elektronicznego,> 

c)  środków identyfikacji elektronicznej służących do uwierzytelniania w systemie 

teleinformatycznym dostawcy usług telekomunikacyjnych, jeżeli dane abonenta zostały 

już zweryfikowane w związku z inną umową, 

d)  środków identyfikacji elektronicznej służących do uwierzytelniania w systemie 

teleinformatycznym, który spełnia wymagania określone w przepisach wydanych na 

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

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. 

poz. 352). 

4. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, dostawca usług może dokonać również za 

pośrednictwem osoby trzeciej działającej w imieniu dostawcy usług. 

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji wskaże, w drodze obwieszczenia, systemy 

teleinformatyczne zapewniające wiarygodność i autoryzację ich użytkownika, o których 

mowa w ust. 3 pkt 2 lit. d. 
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U S T A W A     z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) 

 

Art. 56. 

1. Wybór, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 1a, świadczeniobiorca potwierdza oświadczeniem 

woli, zwanym dalej "deklaracją wyboru", będącym dokumentem w postaci: 

1)   papierowej lub 

[2)   elektronicznej, opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu 

przepisów o podpisie elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne.] 

<2) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.> 

1a. Dokonanie przez świadczeniobiorcę wyboru, o którym mowa w ust. 1, nie wiąże go w 

zakresie świadczeniodawcy udzielającego świadczeń nocnej i świątecznej opieki 

zdrowotnej. 

1b. 
(42)

 Dokonanie przez świadczeniobiorcę wyboru, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić 

za pomocą systemu, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji w ochronie zdrowia. 

2. Deklaracja wyboru zawiera: 

1)   dane dotyczące świadczeniobiorcy: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  nazwisko rodowe, 

c)  datę urodzenia, 

d)  płeć, 

e)  numer PESEL, o ile taki został nadany, 

f)  miejsce nauki - w przypadku uczniów i studentów, 

g)  adres zamieszkania, 

h)  numer telefonu; 

2)   określenie, który raz w danym roku dokonywany jest wybór; 

3)   numer karty ubezpieczenia zdrowotnego - w przypadku ubezpieczonych; 

4)   kod oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

4a)  dane dotyczące świadczeniodawcy, w tym jego nazwę (firmę), siedzibę i miejsce 

udzielania świadczeń; 

5)  imię i nazwisko lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej 

opieki zdrowotnej lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej; 

6)   datę dokonania wyboru; 

7)   podpis świadczeniobiorcy lub jego opiekuna prawnego; 

8)   podpis osoby przyjmującej deklarację wyboru. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej 

oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory 
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deklaracji wyboru, uwzględniając możliwość wyboru lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej 

opieki zdrowotnej udzielających świadczeń u tego samego świadczeniodawcy lub u 

różnych świadczeniodawców albo będących świadczeniodawcami oraz konieczność 

zapewnienia przejrzystości danych zawartych w deklaracji wyboru. 

4. Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest 

obowiązany: 

1)   udostępnić świadczeniobiorcy deklarację wyboru i sprawdzić poprawność jej 

wypełnienia; 

2)   przed przyjęciem deklaracji wyboru sprawdzić uprawnienia do korzystania ze świadczeń 

opieki zdrowotnej określonych w ustawie. 

5. Wypełnione deklaracje wyboru świadczeniodawca przechowuje w swojej siedzibie, 

zapewniając ich dostępność świadczeniobiorcom, którzy je złożyli, z zachowaniem 

wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662). 

5a. 
(43)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 1b, deklaracje wyboru świadczeniodawca 

przechowuje w module podstawowym, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

6. W przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub 

położną podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego świadczeniodawcy deklaracje 

wyboru zachowują ważność w zakresie wyboru świadczeniodawcy do czasu wyboru 

innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki 

zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej lub wyboru nowego 

świadczeniodawcy. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1222) 

Art. 18. 

 1. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism wydawanych w formie 

pisemnej tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko, 

a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, oraz pozycję na liście 

tłumaczy przysięgłych, o której mowa w art. 6 ust. 2. Pieczęć zamawia, na koszt tłumacza 

przysięgłego, Minister Sprawiedliwości w Mennicy Polskiej. 

[1a. Tłumacz przysięgły może, za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, poświadczyć 

tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Poświadczenie odpisu pisma w 

postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub 

odpisu dokumentu w formie pisemnej.] 
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<1a. Tłumacz przysięgły może, za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 

poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Poświadczenie 

odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie 

oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.> 

1b. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, 

może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe warunki techniczne i organizacyjne 

potwierdzania i obsługi danych zamieszczanych w certyfikatach kwalifikowanych 

wydanych dla tłumaczy przysięgłych, mając na względzie potrzebę identyfikacji tłumaczy 

przysięgłych oraz kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa 

podpisu elektronicznego przy wykonywaniu zadań tłumacza przysięgłego. 

2. Na wszystkich poświadczonych tłumaczeniach oraz poświadczonych odpisach pism, które 

wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są 

odnotowane w repertorium. Na sporządzonych tłumaczeniach i odpisach pism należy 

stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu, oraz czy 

tłumaczenie lub odpis jest poświadczony i przez kogo. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) 

 

Art. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   informatyczny nośnik danych - materiał lub urządzenie służące do zapisywania, 

przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej; 

2)   dokument elektroniczny - stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych 

uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym 

nośniku danych; 

3)   system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i 

oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i 

odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego 

rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 i 

827); 

4)   środki komunikacji elektronicznej - środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 

2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1422); 

5)   rejestr publiczny - rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inną formę ewidencji, służące 

do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie 

odrębnych przepisów ustawowych; 
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6)   projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu - określony w dokumentacji zespół 

czynności organizacyjnych i technicznych mających na celu zbudowanie, rozbudowanie 

lub unowocześnienie systemu teleinformatycznego używanego do realizacji zadań 

publicznych, zapewnienie utrzymania tego systemu lub opracowanie procedur 

realizowania zadań publicznych drogą elektroniczną; 

7)   ponadsektorowy projekt informatyczny - projekt informatyczny o publicznym 

zastosowaniu, którego zakres przedmiotowy dotyczy spraw należących do właściwości 

więcej niż jednego działu administracji rządowej; 

8)   sektorowy projekt informatyczny - projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu, 

którego zakres przedmiotowy dotyczy spraw należących do właściwości jednego działu 

administracji rządowej; 

9)   minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych - zespół wymagań 

organizacyjnych i technicznych, których spełnienie przez system teleinformatyczny 

używany do realizacji zadań publicznych umożliwia wymianę danych z innymi 

systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych oraz 

zapewnia dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą tych systemów; 

10)  minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej - zespół cech informacyjnych, w tym identyfikatorów oraz 

odpowiadających im charakterystyk elementów strukturalnych przekazu informacji, 

takich jak zawartości pola danych, służących do zapewnienia spójności prowadzenia 

rejestrów publicznych oraz wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami 

publicznymi; 

11)  oprogramowanie interfejsowe - oprogramowanie umożliwiające łączenie i wymianę 

danych w komunikacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi; 

12)  testy akceptacyjne - udokumentowane wartości danych wejściowych wprowadzanych do 

systemu teleinformatycznego i powiązanych z nimi wartości oczekiwanych danych 

wyjściowych, opisujące zestawy poprawnych odpowiedzi systemu teleinformatycznego 

na podawane dane wejściowe, pozwalające na sprawdzenie poprawności wdrożenia 

oprogramowania interfejsowego; 

13)  elektroniczna platforma usług administracji publicznej - system teleinformatyczny, w 

którym instytucje publiczne udostępniają usługi przez pojedynczy punkt dostępowy w 

sieci Internet; 

14)  profil zaufany ePUAP - zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub 

osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób 

potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2; 

[15)  podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP - podpis złożony przez użytkownika 

konta ePUAP, do którego zostały dołączone informacje identyfikujące zawarte w profilu 

zaufanym ePUAP, a także: 

a)  jednoznacznie wskazujący profil zaufany ePUAP osoby, która wykonała podpis, 

b)  zawierający czas wykonania podpisu, 

c)  jednoznacznie identyfikujący konto ePUAP osoby, która wykonała podpis, 

d)  autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP, 
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e)  potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP;] 

<15) podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP – podpis elektroniczny złożony 

przez użytkownika konta ePUAP, do którego zostały dołączone informacje 

identyfikujące zawarte w profilu zaufanym ePUAP, a także: 

a) jednoznacznie wskazujący profil zaufany ePUAP osoby, która wykonała podpis, 

b) zawierający czas wykonania podpisu, 

c) jednoznacznie identyfikujący konto ePUAP osoby, która wykonała podpis, 

d) autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP, 

e) opatrzony i chroniony pieczęcią elektroniczną wykorzystywaną w ePUAP w celu 

zapewnienia integralności i autentyczności wykonania operacji przez system 

ePUAP;> 

[16)  podpis systemowy ePUAP - podpis cyfrowy utworzony w bezpiecznym środowisku 

systemu ePUAP, zapewniający integralność i autentyczność wykonania operacji przez 

system ePUAP;] 

17)  elektroniczna skrzynka podawcza - dostępny publicznie środek komunikacji 

elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu 

publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego; 

18)  interoperacyjność - zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów 

teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia 

wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia 

informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą 

wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów 

teleinformatycznych; 

19)  neutralność technologiczna - zasada równego traktowania przez władze publiczne 

technologii teleinformatycznych i tworzenia warunków do ich uczciwej konkurencji, w 

tym zapobiegania możliwości eliminacji technologii konkurencyjnych przy rozbudowie i 

modyfikacji eksploatowanych systemów teleinformatycznych lub przy tworzeniu 

konkurencyjnych produktów i rozwiązań; 

20)  urzędowe poświadczenie odbioru - dane elektroniczne powiązane z dokumentem 

elektronicznym doręczonym podmiotowi publicznemu lub przez niego doręczanym w 

sposób zapewniający rozpoznawalność późniejszych zmian dokonanych w tych danych, 

określające: 

a)  pełną nazwę podmiotu publicznego, któremu doręczono dokument elektroniczny lub który 

doręcza dokument, 

b)  datę i godzinę wprowadzenia albo przeniesienia dokumentu elektronicznego do systemu 

teleinformatycznego podmiotu publicznego - w odniesieniu do dokumentu doręczanego 

podmiotowi publicznemu, 

c)  datę i godzinę podpisania urzędowego poświadczenia odbioru przez adresata z użyciem 

mechanizmów, o których mowa w art. 20a ust. 1 albo 2 - w odniesieniu do dokumentu 

doręczanego przez podmiot publiczny, 

d)  datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru; 
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21)  Krajowe Ramy Interoperacyjności - zestaw wymagań semantycznych, organizacyjnych 

oraz technologicznych dotyczących interoperacyjności systemów teleinformatycznych i 

rejestrów publicznych; 

22)  użytkownik - osobę fizyczną korzystającą z systemów teleinformatycznych; 

23)  katalog usług - rejestr, udostępniony na elektronicznej platformie usług administracji 

publicznej, zawierający informacje o usługach udostępnianych przez podmioty publiczne; 

24)  wzór dokumentu elektronicznego - zbiór danych określających zestaw, sposób 

oznaczania oraz wymagalność elementów treści i metadanych dokumentu 

elektronicznego, a także mogących określać sposób zapisu danych dla wskazanych 

elementów oraz kolejność i sposób wyświetlania na ekranie lub drukowania 

poszczególnych elementów (wizualizacji); 

25)  formularz elektroniczny - graficzny interfejs użytkownika wystawiany przez 

oprogramowanie służący do przygotowania i wygenerowania dokumentu elektronicznego 

zgodnego z odpowiadającym mu wzorem dokumentu elektronicznego; 

26)  zakres użytkowy dokumentu elektronicznego - zawartość dokumentu elektronicznego 

niezbędną do załatwienia określonego rodzaju spraw za pomocą tego dokumentu[.] <;> 

<27) autoryzacja – przydzielenie osobie fizycznej lub prawnej, uprawnień w systemie 

teleinformatycznym po jej pozytywnym uwierzytelnieniu lub potwierdzenie woli 

realizacji czynności w postaci elektronicznej przez uwierzytelnionego użytkownika 

za pomocą dodatkowych danych.> 

 

Art. 19a. 

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia funkcjonowanie ePUAP. 

1a. Minister właściwy do spraw informatyzacji zamieszcza na ePUAP informację o adresach 

elektronicznych skrzynek podawczych udostępnionych przez podmioty publiczne. 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem danych użytkowników 

ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

<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.> 
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[3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, zakres i 

warunki korzystania z ePUAP, z uwzględnieniem roli ePUAP w procesie realizacji zadań 

publicznych drogą elektroniczną oraz zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych.] 

<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.> 

Art. 19b. 

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w ramach ePUAP prowadzi centralne 

repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, zwane dalej "centralnym 

repozytorium". 

2. W centralnym repozytorium umieszcza się, przechowuje i udostępnia wzory dokumentów, 

które uwzględniają niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, 

poz. 1016 oraz z 2014 r. poz. 822). 

[3. Organy administracji publicznej przekazują do centralnego repozytorium oraz 

udostępniają w Biuletynie Informacji Publicznej wzory dokumentów elektronicznych. Przy 

sporządzaniu wzorów dokumentów elektronicznych stosuje się międzynarodowe standardy 

dotyczące sporządzania dokumentów elektronicznych przez organy administracji 

publicznej, z uwzględnieniem konieczności podpisywania ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym.] 

<3. Organy administracji publicznej przekazują do centralnego repozytorium oraz 

udostępniają w Biuletynie Informacji Publicznej wzory dokumentów 

elektronicznych. Przy sporządzaniu wzorów dokumentów elektronicznych stosuje się 

międzynarodowe standardy dotyczące sporządzania dokumentów elektronicznych 

przez organy administracji publicznej, z uwzględnieniem konieczności podpisywania 

ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

4. Jeżeli wzór podania określają odrębne przepisy, to umieszczenie wzoru dokumentu 

elektronicznego przez organy administracji publicznej w centralnym repozytorium jest 

równoznaczne z określeniem wzoru wnoszenia podań, o których mowa w art. 63 § 3a 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183). 
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5. Niezależnie od obowiązku wynikającego z ust. 3 organy administracji publicznej mogą 

prowadzić własne lub wspólnie z innymi organami administracji publicznej repozytoria 

wzorów dokumentów elektronicznych. 

 

Art. 20a. 

[1. Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty 

określone w art. 2 następuje przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy 

zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), lub profilu zaufanego ePUAP.] 

<1. Uwierzytelnienie użytkowników systemu teleinformatycznego korzystających z usług 

online udostępnianych przez podmioty określone w art. 2 wymaga: 

1) użycia notyfikowanego środka identyfikacji elektronicznej, adekwatnie do 

poziomu bezpieczeństwa wymaganego dla usług świadczonych w ramach tych 

systemów, lub 

2) profilu zaufanego ePUAP, lub 

3) danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu 

elektronicznego.> 

2. Podmiot publiczny, który używa do realizacji zadań publicznych systemów 

teleinformatycznych, może umożliwiać użytkownikom identyfikację w tym systemie 

przez zastosowanie innych technologii, chyba że przepisy odrębne przewidują obowiązek 

dokonania czynności w siedzibie podmiotu publicznego. 

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 

[1)   szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, które powinien spełniać system 

teleinformatyczny służący do wydania certyfikatu oraz stosowania technologii, o których 

mowa w ust. 1 i 2,] 

<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,> 

2)   [zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu 

zaufanego ePUAP, w tym:] 

 <zasady i warunki potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i 

unieważniania profilu zaufanego ePUAP,  w tym:> 

a)  (uchylona), 

b)  okres ważności profilu zaufanego ePUAP, 

c)  zawartość profilu zaufanego ePUAP, 

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

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

[f)  warunki składania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP,] 

< f) warunki składania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP oraz 

autoryzacji przy nieodpłatnym wykorzystaniu środka identyfikacji 
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elektronicznej stosowanego do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym 

banku krajowego lub innego przedsiębiorcy,> 

g)  warunki przechowywania oraz archiwizowania dokumentów i danych bezpośrednio 

związanych z potwierdzeniem profilu zaufanego ePUAP, 

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

ePUAP, 

i)  warunki, które powinien spełniać punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP<,> 

<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> 

- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i pewności w procesie 

identyfikacji oraz poufności kluczowych elementarnych czynności. 

 

Art. 20c. 

 [1. Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP dokonuje potwierdzenia profilu zaufanego 

ePUAP, które polega na weryfikacji zgodności danych zawartych w profilu użytkownika 

ze stanem faktycznym oraz nadaniu uprawnień wynikających z posiadania profilu 

zaufanego ePUAP, jak również dokonuje przedłużenia ważności i unieważnienia profilu 

zaufanego ePUAP.] 

<1. Potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP, które polega na weryfikacji zgodności 

danych zawartych w profilu użytkownika ze stanem faktycznym oraz nadaniu 

uprawnień wynikających z posiadania profilu zaufanego ePUAP, jak również 

przedłużenia ważności i unieważnienia profilu zaufanego ePUAP dokonuje: 

1) punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP; 

2) samodzielnie osoba fizyczna występująca z wnioskiem o potwierdzenie, podpisanym 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w przypadku gdy kwalifikowany 

certyfikat podpisu elektronicznego zawiera dane obejmujące co najmniej: 

a) imię, 

b) nazwisko, 

c) numer PESEL; 

3) samodzielnie osoba fizyczna występująca z wnioskiem o potwierdzenie, przy 

nieodpłatnym wykorzystaniu środka identyfikacji elektronicznej stosowanego do 

uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego 

przedsiębiorcy spełniającym warunki, o których mowa w art. 20a ust. 3 pkt 2, o ile 

środek ten potwierdza dane obejmujące co najmniej: 

a) imię, 

b) nazwisko, 

c) numer PESEL.> 

2. Funkcję punktu potwierdzającego pełni: 

1)   konsul; 
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2)   naczelnik urzędu skarbowego; 

3)   wojewoda; 

4)   Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

3. Funkcję punktu potwierdzającego, za zgodą ministra właściwego do spraw informatyzacji, 

może pełnić: 

1)   podmiot publiczny inny niż wymieniony w ust. 2; 

2)   bank krajowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.); 

3)   operator pocztowy, o którym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

- Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529); 

4)   oddział instytucji kredytowej, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. 

4. Zgody, o której mowa w ust. 3, udziela się na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 

3, po spełnieniu warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 20a ust. 

3 pkt 2. 

5. Operator pocztowy może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 4, nie wcześniej niż w 

roku następującym po roku, w którym po raz pierwszy przedłożył Prezesowi Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej sprawozdanie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. 

6. Minister właściwy do spraw informatyzacji może sprawdzać, czy podmiot pełniący funkcję 

punktu potwierdzającego spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 20a ust. 3 pkt 2. 

7. Minister właściwy do spraw informatyzacji cofa zgodę, o której mowa w ust. 3, w 

przypadku gdy podmiot pełniący funkcję punktu potwierdzającego nie spełnia warunków 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 20a ust. 3 pkt 2. 

<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. 

9. Minister właściwy do spraw informatyzacji może sprawdzać, czy bank krajowy lub 

inny przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 8, spełnia warunki, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 20a ust. 3 pkt 2. 

10. Minister właściwy do spraw informatyzacji cofa zgodę, o której mowa w ust. 8, w 

przypadku gdy bank krajowy lub inny przedsiębiorca nie spełnia warunków 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 20a ust. 3 pkt 2.> 
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U S T A W A     z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1313) 

Art. 17a. 

 1. Dane do składania podpisu elektronicznego na potrzeby elektronicznego postępowania 

upominawczego są udzielane radcom Prokuratorii Generalnej po złożeniu stosownego 

wniosku za pośrednictwem odpowiednio dyrektora właściwego oddziału Prokuratorii 

Generalnej lub Prezesa Prokuratorii Generalnej. 

[2. Dopuszcza się również komunikowanie się radcy Prokuratorii Generalnej z sądem w 

elektronicznym postępowaniu upominawczym przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu 

elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

3. Wnioski radców Prokuratorii Generalnej o udzielenie danych wskazanych w ust. 1 złożone 

odpowiednio do dyrektora właściwego oddziału Prokuratorii Generalnej lub Prezesa 

Prokuratorii Generalnej będą przesyłane właściwemu sądowi wraz z potwierdzeniem 

zatrudnienia radcy Prokuratorii Generalnej odpowiednio we właściwym oddziale 

Prokuratorii Generalnej lub w Głównym Urzędzie Prokuratorii Generalnej. Osoby 

zamierzające komunikować się z sądem w sposób wskazany w ust. 2 zawiadamiają o tym 

sąd za pośrednictwem odpowiednio dyrektora właściwego oddziału Prokuratorii 

Generalnej lub Prezesa Prokuratorii Generalnej, podając dane do weryfikacji podpisu 

elektronicznego.] 

<2. Dopuszcza się również komunikowanie się radcy Prokuratorii Generalnej z sądem w 

elektronicznym postępowaniu upominawczym przy wykorzystaniu kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego. 

3. Wnioski radców Prokuratorii Generalnej o udzielenie danych wskazanych w ust.1 

złożone odpowiednio do dyrektora właściwego oddziału Prokuratorii Generalnej lub 

Prezesa Prokuratorii Generalnej będą przesyłane właściwemu sądowi wraz 

z potwierdzeniem zatrudnienia radcy Prokuratorii Generalnej odpowiednio 

we właściwym oddziale Prokuratorii Generalnej lub w Głównym Urzędzie 

Prokuratorii Generalnej. Osoby zamierzające komunikować się z sądem w sposób 

wskazany w ust. 2 zawiadamiają o tym sąd za pośrednictwem odpowiednio 

dyrektora właściwego oddziału Prokuratorii Generalnej lub Prezesa Prokuratorii 

Generalnej.> 

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, odpowiednio dyrektor właściwego oddziału 

Prokuratorii Generalnej lub Prezes Prokuratorii Generalnej przesyła sądowi w terminie 14 

dni od daty złożenia wniosku. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. poz. 1494, 

z późn. zm.) 

Art. 21. 

 1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków 

o wydanie kart oraz standardy, jakim powinny odpowiadać załączniki do wniosku, mając 
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na uwadze konieczność zapewnienia jednolitej i przejrzystej formy wniosków oraz 

procedury i terminy rozpatrywania wniosków i wydawania kart. 

[2. Wnioski wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 1, składane są w formie pisemnej lub 

w formie elektronicznej. Złożenie wniosku w formie elektronicznej następuje z 

wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu.] 

<2. Wnioski wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 1, składane są w formie 

pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek w postaci elektronicznej 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 

2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65 i 1228) 

 

Art. 29. 

1. W celu monitorowania produktów wprowadzanych do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot działający na rynku spożywczym, który wprowadza 

lub ma zamiar wprowadzić po raz pierwszy do obrotu: 

1)   preparaty do początkowego żywienia niemowląt oraz środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, które nie należą do grup określonych w art. 24 ust. 2 pkt 1-

3, 

2)   suplementy diety, 

3)   środki spożywcze, do których dodawane są witaminy, składniki mineralne lub substancje, 

o których mowa w załączniku III część B i C do rozporządzenia nr 1925/2006 

- jest obowiązany powiadomić o tym Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, podmiot działający na rynku spożywczym 

podaje następujące dane: 

1)   nazwę produktu oraz jego producenta; 

2)   postać produktu, w jakiej jest on wprowadzany do obrotu; 

3)   wzór oznakowania w języku polskim; 

4)   kwalifikację/rodzaj środka spożywczego przyjętą przez podmiot działający na rynku 

spożywczym; 

5)   skład jakościowy obejmujący dane dotyczące składników zawartych w produkcie, w tym 

substancji czynnych; 

6)   skład ilościowy składników; 

7)   imię i nazwisko albo nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu 

powiadamiającego o pierwszym wprowadzeniu do obrotu. 

3. Jeżeli środek spożywczy, o którym mowa w ust. 1, znajduje się w obrocie w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, w powiadomieniu należy ponadto wskazać 

właściwy organ tego państwa, który został powiadomiony o wprowadzeniu środka 

spożywczego do obrotu lub zezwolił na wprowadzenie środka spożywczego do obrotu w 
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tym państwie, załączając równocześnie kopię uprzedniego powiadomienia lub 

zezwolenia. 

4. Powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w formie dokumentu 

elektronicznego powstałego przez wprowadzenie danych do elektronicznego formularza 

powiadomienia, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 31 ust. 6 pkt 1. 

[5. Jeżeli dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 4, nie został opatrzony bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać również w formie 

pisemnej na formularzu według wzoru, o którym mowa w ust. 4. 

6. Za dzień złożenia powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, uznaje się dzień otrzymania 

przez Głównego Inspektora Sanitarnego powiadomienia opatrzonego bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub własnoręcznym podpisem.] 

<5. Jeżeli dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 4, nie został opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, 

należy dokonać również w formie pisemnej na formularzu według wzoru, o którym 

mowa w ust. 4. 

6. Za dzień złożenia powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, uznaje się dzień 

otrzymania przez Głównego Inspektora Sanitarnego powiadomienia opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub własnoręcznym podpisem.> 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1387) 

 

Art. 24. 

 1. Wniosek o przyznanie pomocy oraz wniosek o płatność w ramach działań objętych 

programem składa się na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym przez 

podmiot wdrażający. 

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, mogą być składane za pomocą formularza 

umieszczonego na stronie internetowej podmiotu wdrażającego w ramach działań 

określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 4. 

[3. Do złożenia wniosków, o których mowa w ust. 1, za pomocą formularza umieszczonego na 

stronie internetowej podmiotu wdrażającego nie jest wymagany bezpieczny podpis 

elektroniczny.] 

<3. Do złożenia wniosków, o których mowa w ust. 1, za pomocą formularza 

umieszczonego na stronie internetowej podmiotu wdrażającego nie jest wymagany 

zaawansowany podpis elektroniczny.> 
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4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, działania, w 

ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o płatność mogą być składane 

za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej podmiotu wdrażającego, 

oraz szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany 

na stronie internetowej, szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą 

takiego formularza, mając na względzie identyfikację wnioskodawcy oraz zabezpieczenie 

danych przed dostępem do nich osób nieuprawnionych. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 169 i 195) 

 

Art. 15. 

1. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują 

odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. 

2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby uprawnionej. 

3. Wniosek powinien zawierać: 

1)   dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer 

PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość; 

2)   oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich 

znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego 

przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu; 

3)   oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji 

ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji. 

3a. 
(9)

 Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 mogą być składane drogą 

elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra 

właściwego do spraw rodziny lub systemu teleinformatycznego wskazanego w informacji 

zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra 

właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji. 

[3b. 
(10)

 Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci elektronicznej 

uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z 

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

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). 

3c. Jeżeli osoba składająca wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie może 

złożyć w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla 

potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w 

postępowaniu w sprawie o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, może złożyć 
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elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przy użyciu mechanizmów 

określonych w ust. 3b. 

3d. 
(11)

 W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej uwierzytelnianego przy 

użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, po wpisaniu do 

formularza wniosku numerów PESEL wnioskodawcy i członków jego rodziny, formularz 

wniosku może być uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL w zakresie imion, 

nazwiska, miejsca urodzenia, daty urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa i płci 

wnioskodawcy i członków jego rodziny.] 

<3b. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci 

elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku gdy wniosek i 

załączniki składane są z wykorzystaniem systemu, o którym mowa w ust. 11, w 

systemie tym może być zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz 

integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej. 

3c. Jeżeli osoba składająca wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie może 

złożyć w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla 

potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w 

postępowaniu w sprawie o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, może złożyć 

elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej w sposób określony 

w ust. 3b. 

3d. W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej, po wpisaniu do 

formularza wniosku numerów PESEL wnioskodawcy i członków jego rodziny, 

formularz wniosku może być uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL 

w zakresie imion, nazwiska, miejsca urodzenia, daty urodzenia, stanu cywilnego, 

obywatelstwa i płci wnioskodawcy i członków jego rodziny.> 

3e. 
(12)

 Wniosku nie uzupełnia się o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeżeli w oparciu o 

dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie można stwierdzić stopnia 

pokrewieństwa pomiędzy wnioskodawcą a członkami jego rodziny. 

3f. 
(13)

 W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru 

PESEL zawartych w formularzu wniosku wnioskodawca wskazuje w formularzu wniosku 

poprawne dane. 

4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

1)   zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody 

podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 

określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), 

każdego członka rodziny; 

2)   oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające 

przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o: 

a)  wysokości dochodu, 
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b)  wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, 

c)  wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

d)  wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, 

e)  wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku; 

3)   zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do 

świadczenia: 

a)  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie 

stwierdzające bezskuteczność egzekucji, 

b)  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis 

postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu 

zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, 

c)  orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej, 

d)  zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły 

wyższej, 

e)  informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną 

czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu 

tych czynności, w szczególności w związku z: 

–  brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub 

–  brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika 

alimentacyjnego za granicą, 

f)  inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia 

wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku. 

4a. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub 

uzyskanie oraz ich wysokość. 

5. W przypadku złożenia wniosku bez zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a, 

organ właściwy wierzyciela występuje do organu prowadzącego postępowanie 

egzekucyjne z wezwaniem o przesłanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji. 

6. Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne jest zobowiązany do przesłania 

zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

7. Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa 

oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1 i 3 lit. a oraz d, pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

8. Urzędy administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego używają oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami 

określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 10, i z jego zastosowaniem sporządzają sprawozdawczość, którą 

przekazują wojewodzie. 
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8a. Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany utworzyć rejestr centralny 

obejmujący następujące informacje gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez 

organy właściwe wierzyciela i organy właściwe dłużnika podczas realizacji zadań 

wynikających z ustawy: 

1)   dane dotyczące osób uprawnionych i członków ich rodzin: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  datę urodzenia, 

c)  adres miejsca zamieszkania lub pobytu, 

d)  miejsce zamieszkania lub pobytu, 

e)  numer PESEL, 

f)  numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają 

numeru PESEL, 

g)  stan cywilny, 

h)  obywatelstwo, 

i)  stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, 

j)  rodzaj szkoły, do której uczęszcza osoba uprawniona, 

k)  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

l)  liczbę, rodzaj i wysokość wypłaconych świadczeń, 

m)  płeć, 

n)  dochody, 

o)  wysokość zasądzonych alimentów, 

p)  poziom egzekucji zasądzonych alimentów, 

q)  organ, do którego złożono wniosek, oraz datę złożenia wniosku, 

r)  organ, który przyznał świadczenie, datę wydania decyzji przyznającej świadczenie oraz 

numer tej decyzji, 

s)  okres, na który świadczenie zostało przyznane; 

2)   dane dotyczące dłużników alimentacyjnych i podejmowanych wobec nich działań: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  datę urodzenia, 

c)  adres zamieszkania lub pobytu, 

d)  miejsce zamieszkania lub pobytu, 

e)  numer ewidencyjny PESEL, 

f)  numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają 

numeru PESEL, 

g)  stan cywilny i płeć, 

h)  obywatelstwo, 

i)  stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, 

j)  stan zdrowia, 

k)  wykształcenie, 

l)  zawód, 

m)  zatrudnienie, 
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n)  osobę lub osoby, na które zasądzone są alimenty (imię, nazwisko, PESEL) oraz wysokości 

zasądzonych alimentów, 

o)  poziom i rodzaj zobowiązań dłużnika z tytułu niewyegzekwowanych świadczeń 

alimentacyjnych, 

p)  stan majątkowy dłużnika, 

r)  posiadanie prawa jazdy przez dłużnika, 

s)  rodzaj podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych. 

8b. Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 8a, mogą być 

przetwarzane przez ministra właściwego do spraw rodziny w celu umożliwienia organom 

właściwym dłużnika i organom właściwym wierzyciela weryfikacji prawa do świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego oraz przez podmioty wymienione w ust. 8c w celu, w którym 

informacje te zostały im udostępnione, na zasadach określonych w przepisach ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 

2281). Organy właściwe wierzyciela oraz organy właściwe dłużnika przekazują dane do 

rejestru centralnego, wykorzystując oprogramowanie, o którym mowa w ust. 8. 

8c. Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 8a, udostępnia się, w 

zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań ustawowych, następującym podmiotom: 

1)   organowi właściwemu, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych, i marszałkowi województwa - w celu weryfikacji danych 

dotyczących osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, osób pobierających 

świadczenia rodzinne oraz członków ich rodzin; 

2)   organowi właściwemu dłużnika i organowi właściwemu wierzyciela - w celu weryfikacji 

danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 

osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego i członków ich rodzin oraz 

danych dotyczących dłużników alimentacyjnych; 

3)   jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej prowadzonym przez jednostki samorządu 

terytorialnego - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o 

świadczenia z pomocy społecznej, osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 

oraz członków ich rodzin; 

4)   powiatowym i wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności - w celu 

weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności i osób posiadających orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności; 

5)   
(14)

 organowi właściwemu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), i marszałkowi 

województwa - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o 

świadczenie wychowawcze, osób pobierających świadczenie wychowawcze oraz 

członków ich rodzin. 

8d. Minister właściwy do spraw rodziny przechowuje informacje w rejestrze centralnym, o 

którym mowa w ust. 8a, przez okres 10 lat od dnia zaprzestania udzielania świadczeń, z 

wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane, które 

przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia 
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stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 

bez rozpatrzenia. 

8e. Podmioty wymienione w ust. 8c przechowują informacje, o których mowa w ust. 8a, przez 

okres 10 lat od dnia ich udostępnienia z rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 8a, z 

wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane albo 

którym wydane zostało orzeczenie o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub o 

odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, które przechowuje się przez okres 1 roku 

od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia albo wydania orzeczenia stała się 

ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia albo o 

wydanie orzeczenia bez rozpatrzenia. 

8f. Informacje, o których mowa w ust. 8a, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów 

przechowywania, o których mowa w ust. 8d i 8e. 

9. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego i wstrzymywania jego wypłaty, 

2)   sposób ustalania dochodu uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 

3)   wzory: 

a)  wniosku o ustalenie prawa do świadczenia, 

b)  oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne, oraz zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 

15 ust. 4 pkt 3, 

c)  zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności 

egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności 

oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń 

alimentacyjnych 

- kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania w sprawach 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dokumentacji niezbędnej do sprawnej 

realizacji, również drogą elektroniczną, zadań w zakresie świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. 

10. Minister właściwy do spraw rodziny w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   opis systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej 

realizujących zadania w zakresie świadczeń, zawierający strukturę systemu, wymaganą 

minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji między elementami struktury 

systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz 

protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a 

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

zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), 

2)   wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu, 

3)   sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem 

systemu 
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- mając na uwadze potrzebę zapewnienia spójności systemów teleinformatycznych 

stosowanych w urzędach administracji publicznej do realizacji zadań w zakresie 

świadczeń, w szczególności w odniesieniu do jednorodności zakresu i rodzaju danych, 

która umożliwi ich scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie zgodności z 

minimalnymi wymogami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, 

określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne. Systemy teleinformatyczne nie mają 

zastosowania do działalności naczelnika urzędu skarbowego wynikającej z przepisów 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2016 r. poz. 23). 

[11. Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany do utworzenia i prowadzenia 

systemu teleinformatycznego umożliwiającego ubieganie się o świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego drogą elektroniczną oraz zapewnienia funkcjonowania tego systemu. 

Identyfikacja użytkowników w systemie teleinformatycznym następuje przy użyciu 

mechanizmów określonych w ust. 3b.] 

<11. Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany do utworzenia i prowadzenia 

systemu teleinformatycznego umożliwiającego ubieganie się o świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego drogą elektroniczną oraz zapewnienia funkcjonowania 

tego systemu. Uwierzytelnianie użytkowników w systemie teleinformatycznym 

wymaga użycia profilu zaufanego ePUAP, danych weryfikowanych za pomocą 

kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego lub innych technologii jeżeli 

zostaną udostępnione w tym systemie.> 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1136 oraz z 2014 r. poz. 1101) 

Art. 15a. 

 1. Przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych właściwy organ, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości, w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informacje o: 

1)   wszczęciu postępowania; 

2)   organie właściwym do wydania zezwolenia na prowadzenie obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 

3)   możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w 

którym jest ona wyłożona do wglądu; 

4)   sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 14-dniowy 

termin ich składania; 

5)   organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków; 
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6)   terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o której 

mowa w ust. 5, jeżeli ma być ona przeprowadzona; 

7)   postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest 

prowadzone; 

8)   przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie. 

2. Do niezbędnej dokumentacji sprawy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, należą: 

1)   wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych wraz z wymaganymi dokumentami; 

2)   decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi; 

3)   wymagane przez przepisy: 

a)  postanowienia organu właściwego do wydania decyzji, 

b)  inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. 

3. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu: 

1)   w formie pisemnej; 

2)   ustnie do protokołu; 

[3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 

r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).] 

<3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 

ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

4. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, pozostawia 

się bez rozpatrzenia. 

5. Organ właściwy do wydania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla 

społeczeństwa. Przepis art. 91 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się 

odpowiednio. 

6. Organ prowadzący postępowanie: 

1)   rozpatruje uwagi i wnioski, o których mowa w ust. 3; 

2)   w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego, podaje informacje o udziale społeczeństwa w 

postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 

zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 

społeczeństwa. 

7. Organ właściwy do wydania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji 

i o możliwościach zapoznania się z jej treścią. 
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U S T A W A     z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831, 961 i 1250) 

 

Art. 34. 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 

1)   w formie pisemnej; 

2)   ustnie do protokołu; 

[3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 

r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. 

poz. 1893).] 

<3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

 

Art. 40. 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 

1)   w formie pisemnej; 

2)   ustnie do protokołu; 

[3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 

r. o podpisie elektronicznym.] 

<3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 

497 oraz z 2016 r. poz. 1001) 

Art. 17. 

 1. Jednostka certyfikująca przekazuje: 

[1)  ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, Głównemu Inspektorowi oraz Prezesowi 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu, do dnia 30 listopada każdego roku, wykaz producentów, o których mowa w 

ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 86, z późn. zm.), którzy spełnili określone wymagania dotyczące produkcji 

ekologicznej zgodnie z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego, według stanu na 

dzień 15 listopada tego roku;] 
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<1) ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, Głównemu Inspektorowi oraz Prezesowi 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do dnia 30 listopada każdego roku, 

wykaz producentów, o których mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o 

krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419), którzy 

spełnili określone wymagania dotyczące produkcji ekologicznej zgodnie z przepisami 

dotyczącymi rolnictwa ekologicznego, według stanu na dzień 15 listopada tego 

roku;> 

2)   Głównemu Inspektorowi do dnia 31 stycznia każdego roku - wykaz, a do dnia 31 marca 

każdego roku - sprawozdanie, o których mowa w art. 27 ust. 14 rozporządzenia nr 

834/2007, które zawierają dane i informacje zebrane przez tę jednostkę, wynikające z 

posiadanego przez nią zakresu upoważnienia do działania w rolnictwie ekologicznym. 

1a. Jeżeli w wyniku kontroli przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą zostanie 

stwierdzona konieczność uzupełnienia lub zmiany danych zawartych w wykazie, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1, jednostka certyfikująca uzupełnia lub zmienia ten wykaz, według 

stanu na dzień 31 grudnia tego roku, i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw 

rolnictwa, Głównemu Inspektorowi oraz Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa w sposób i w formie określonej w ust. 1 pkt 1, w terminie do dnia 

14 stycznia roku następującego po roku przekazania tego wykazu. 

2. Zgłoszenia błędów lub pomyłek w informacjach zawartych w: 

1)   wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się do ostatniego dnia lutego roku 

następującego po roku przekazania tego wykazu; 

2)   wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje się do ostatniego dnia lutego roku, w 

którym ten wykaz został przekazany; 

3)   sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje się do 30 kwietnia roku, w 

którym to sprawozdanie zostało przekazane. 

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dla celów postępowania dowodowego w 

postępowaniu prowadzonym w sprawach związanych z udzielaniem pomocy finansowej 

producentom ekologicznym, na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej, przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 

przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, stanowi dokument urzędowy w rozumieniu 

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza 

wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz sposób jego przekazywania, mając na 

względzie uzyskanie informacji związanych z udzielaniem pomocy finansowej 
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producentom ekologicznym na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 

Orientacji i Gwarancji Rolnej, przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 

przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

5. Wykaz i sprawozdanie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się na formularzach 

opracowanych i udostępnionych przez Głównego Inspektora jednostkom certyfikującym i 

przekazuje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a w przypadku 

udostępnienia jednostkom certyfikującym oprogramowania lub systemu 

teleinformatycznego do przekazania tego wykazu lub sprawozdania - z zastosowaniem 

tego oprogramowania lub systemu. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm.) 

 

Art. 28. 

<1.> Oszczędności członka kasy złożone w kasie, niezależnie od liczby dowodów na złożone 

oszczędności, zapisuje się na imiennym rachunku członka kasy i są one wolne od zajęcia 

na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu 

kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), 

przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu 

pracy. 

<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.> 
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U S T A W A     z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 

1918 oraz z 2016 r. poz. 542 i 1228) 

 

Art. 51. 

1. W przypadku wystąpienia zdarzenia, które mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo 

uczestników badania, sponsor albo badacz kliniczny stosują środki w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa uczestnikom badania, a także wstrzymują prowadzenie badania 

klinicznego lub odstępują od jego prowadzenia. 

2. 
(79)

 Informację o ciężkim niepożądanym zdarzeniu i informację dotyczącą zdarzenia, o 

którym mowa w ust. 1, sponsor niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania informacji o zdarzeniu, a w przypadku zdarzenia wskazującego na 

bezpośrednie ryzyko śmierci, poważnego urazu lub poważnej choroby, gdy należy podjąć 

natychmiastowe działania zaradcze, w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o 

zdarzeniu, przekazuje Prezesowi Urzędu i komisji bioetycznej, która opiniowała badanie 

kliniczne, oraz właściwym organom państw członkowskich, na terytoriach których jest 

prowadzone badanie kliniczne. [Informację tę sponsor może sporządzać w języku 

angielskim oraz przekazywać ją drogą elektroniczną bez konieczności stosowania 

bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.] < Informację tę sponsor może sporządzać w języku 

angielskim oraz przekazywać ją drogą elektroniczną bez konieczności stosowania 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego.> 

3. 
(80)

 Sponsor stosuje środki zapewniające, że badacz kliniczny niezwłocznie powiadamia 

sponsora o zdarzeniach, o których mowa w ust. 2, nie później jednak niż w terminie 3 dni 

od dnia wystąpienia zdarzenia. 

Art. 68. 

 1. Nadzór nad wyrobami wytwarzanymi, wprowadzanymi i wprowadzonymi do obrotu, 

wprowadzonymi do używania lub przekazanymi do oceny działania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Prezes Urzędu. 

2. Prezes Urzędu, sprawując nadzór, o którym mowa w ust. 1, współpracuje z: 

1)   Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, 

2)   Głównym Inspektorem Sanitarnym, 

3)   Głównym Lekarzem Weterynarii, 

4)   Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

5)   ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, 

6)   Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego, 

7)   Głównym Inspektorem Pracy, 

8)   Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, 

9)   
(116)

 Ministrem Obrony Narodowej, 

10)  Komendantem Głównym Policji, 

11)  Prezesem Głównego Urzędu Miar, 

12)  Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, 
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13)  Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, 

14)  Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, 

15)  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

16)  Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, 

17)  Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej 

- w zakresie właściwym dla tych podmiotów. 

3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, powiadamiają Prezesa Urzędu o stwierdzonych 

nieprawidłowościach dotyczących wyrobów. 

4. 
(117)

 Prezes Urzędu wydaje na wniosek organu celnego właściwego ze względu na 

lokalizację towaru oraz przedmiot wniosku opinię w sprawie spełniania przez wyrób 

określonych dla niego wymagań. 

4a. W razie stwierdzenia w opinii, o której mowa w ust. 4, że wyrób stwarza poważne 

zagrożenie, Prezes Urzędu może wszcząć postępowanie w sprawie zniszczenia wyrobu w 

przypadkach określonych w art. 29 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie 

akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do 

obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, 

str. 30). 

4b. Stroną postępowania w sprawie zniszczenia wyrobu jest importer. 

4c. 
(118)

 (uchylony). 

4d. 
(119)

 (uchylony). 

4e. Koszty przechowywania wyrobu w okresie trwania postępowania w sprawie zniszczenia 

wyrobu i koszty jego zniszczenia ponosi importer. 

5. Organy celne informują Prezesa Urzędu o działaniach podjętych w odniesieniu do 

zatrzymanych wyrobów. 

6. (uchylony) 

7. 
(120)

 W celu umożliwienia sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, organy 

administracji publicznej są obowiązane, na żądanie Prezesa Urzędu, niezwłocznie 

udostępnić mu następujące posiadane dane dotyczące wyrobu i podmiotu prowadzącego 

obrót wyrobem: 

1)   nazwę lub nazwisko i imię oraz adres podmiotu prowadzącego obrót wyrobem i, jeżeli są 

dostępne, jego numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej; 

2)   nazwę lub nazwisko i imię oraz adres wytwórcy wyrobu; 

3)   nazwę handlową i nazwę rodzajową wyrobu. 

8. 
(121)

 Prezes Urzędu, na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 2, uzasadniony 

potrzebą wykonywania ich ustawowych zadań, udostępnia posiadane informacje i 

dokumenty dotyczące wyrobu. 

[9. 
(122)

 Prezes Urzędu w wykonywaniu ustawy współpracuje i wymienia informacje z 

właściwymi organami państw trzecich oraz instytucjami Unii Europejskiej, także w formie 

elektronicznej, bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.] 
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<9. Prezes Urzędu w wykonywaniu ustawy współpracuje i wymienia informacje 

z właściwymi organami państw trzecich oraz instytucjami Unii Europejskiej, także 

w formie elektronicznej, bez konieczności stosowania kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego.> 

10. 
(123)

 Usługodawcy zapewniający środki porozumiewania się na odległość są obowiązani, 

na żądanie Prezesa Urzędu, niezwłocznie udostępnić mu dane dotyczące wyrobów i 

podmiotów prowadzących sprzedaż wysyłkową wyrobów określone w ust. 7, w celu 

umożliwienia mu sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 1. 

6a. Szczegółowe zasady współpracy między organami celnymi a Prezesem Urzędu mogą 

zostać określone w drodze porozumienia. 

 

Art. 73a. 

[1. W postępowaniach w sprawach nadzoru nad wyrobami, o ile ustawa nie stanowi inaczej, 

korespondencja z podmiotami może być prowadzona w języku angielskim i może być 

przekazywana drogą elektroniczną bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu 

elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.] 

<1. W postępowaniach w sprawach nadzoru nad wyrobami, o ile ustawa nie stanowi 

inaczej, korespondencja z podmiotami może być prowadzona w języku angielskim i 

może być przekazywana drogą elektroniczną bez konieczności stosowania 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego.> 

2. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, dokumentacja oceny zgodności wyrobu, 

mające zastosowanie normy, wyniki badań, publikacje naukowe, certyfikaty zgodności, 

deklaracje zgodności, wytyczne, przewodniki i podręczniki Komisji Europejskiej, 

dokumenty rozsyłane pomiędzy członkami grupy roboczej "Compliance and Enforcement 

Group" działającej przy Komisji Europejskiej, dokumenty Enquiry rozsyłane pomiędzy 

członkami grupy roboczej "Medical Devices Expert Group on Borderline and 

Classification" działającej przy Komisji Europejskiej oraz oznakowania i instrukcje 

używania wyrobów mogą być sporządzane w języku angielskim i nie muszą być 

tłumaczone na język polski. 

3. Na żądanie Prezesa Urzędu nadawca dostarcza tłumaczenie przesłanego dokumentu na 

język polski. 

Art. 84. 

[1. W postępowaniach w sprawach incydentów medycznych i bezpieczeństwa wyrobów, o ile 

ustawa nie stanowi inaczej, korespondencja z podmiotami może być prowadzona w języku 

angielskim i może być przekazywana drogą elektroniczną bez konieczności stosowania 

bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.] 

<1. W postępowaniach w sprawach incydentów medycznych i bezpieczeństwa wyrobów, 

o ile ustawa nie stanowi inaczej, korespondencja z podmiotami może być 

prowadzona w języku angielskim i może być przekazywana drogą elektroniczną bez 

konieczności stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.> 
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2. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, zgłoszenie incydentu medycznego, raport 

wytwórcy o incydencie medycznym, raport o FSCA, notatka bezpieczeństwa, NCAR, 

dokumenty Vigilance Enquiry rozsyłane pomiędzy członkami grupy roboczej "Vigilance 

Working Group" działającej przy Komisji Europejskiej, okresowy raport zbiorczy, raport 

o trendzie, raport o błędach użytkowych, dokumentacja oceny zgodności wyrobu, mające 

zastosowanie normy, wyniki badań, publikacje naukowe, certyfikaty zgodności, 

deklaracje zgodności oraz oznakowania i instrukcje używania wyrobów mogą być 

sporządzane w języku angielskim i nie muszą być tłumaczone na język polski. 

3. Na żądanie Prezesa Urzędu nadawca dostarcza tłumaczenie przesłanego dokumentu na 

język polski. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391 i 

862) 

Art. 28. 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego zawiera: 

1)   numer PESEL; 

2)   nazwisko i imię (imiona); 

3)   nazwisko rodowe; 

4)   imię ojca; 

5)   imię i nazwisko rodowe matki; 

6)   datę i miejsce urodzenia; 

7)   płeć; 

8)   obywatelstwo; 

9)   powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego; 

10)  adres do korespondencji, opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu; 

[11)  własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy, a w przypadku wniosku złożonego w 

formie dokumentu elektronicznego - podpis uwierzytelniony w sposób określony w art. 

20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne;] 

<11) własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy, a w przypadku wniosku złożonego 

w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny albo 

podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP;> 

12)  pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie 

danych. 

 

Art. 48. 

1. Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się na formularzu utraty lub 

uszkodzenia dowodu osobistego. 
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2) własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego, a w przypadku formularza złożonego w 

formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis 

potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. 

2. Formularz, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   dane, o których mowa w art. 28 pkt 2-6; 

[2)   własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego, a w przypadku formularza złożonego w 

formie dokumentu elektronicznego - podpis uwierzytelniony w sposób określony w art. 

20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne.] 

<2) własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego, a w przypadku formularza złożonego w 

formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny albo 

podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.> 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, 

904 i 1241) 

Art. 27. 

1. Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany: 

1)  przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia 

kierowców, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, listę 

uczestników kursu oraz informację o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych 

zajęć teoretycznych w ramach danego kursu; 

2)   prowadzić dokumentację kursu; 

2a)  prowadzić harmonogram zajęć teoretycznych dla każdego kursu zawierający terminy, 

miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych zajęć; 

3)   (uchylony); 

4)   (uchylony); 

5)   umożliwić osobie upoważnionej przez starostę przeprowadzenie kontroli wymaganej 

dokumentacji, kontroli prowadzonych zajęć oraz uczestnictwo w tych zajęciach; 

6)   składać staroście, o którym mowa w pkt 1, dokumenty zawierające informację o 

przeprowadzonych kursach: 

a)  do dnia 31 stycznia każdego roku - w zakresie dotyczącym poprzedniego roku, 

b)  w terminie 14 dni od dnia, w którym przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia ośrodka 

szkolenia kierowców lub w którym wydano decyzję o zakazie prowadzenia przez 

przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców - w zakresie dotyczącym okresu od dnia 1 

stycznia bieżącego roku do tego dnia. 

2. Kierownik podmiotu innego niż wymieniony w ust. 1, prowadzącego szkolenie w formie 

kursu, jest obowiązany: 
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1)   przedstawić staroście właściwemu ze względu na siedzibę tego podmiotu najpóźniej w 

następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu informację o terminie, czasie i 

miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu; 

2)   prowadzić dokumentację kursu; 

3)   przekazywać staroście, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni od dnia zakończenia 

kursu i wydania zaświadczenia o jego ukończeniu, następujące dane osób, które 

ukończyły kurs: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  datę i miejsce urodzenia, 

c)  numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i 

nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten 

dokument, 

d)  adres zamieszkania, 

e)  zakres ukończonego kursu, 

f)  imię i nazwisko odpowiednio instruktora lub wykładowcy, który prowadził zajęcia, jego 

numer ewidencyjny oraz numer ewidencyjny jednostki szkolącej; 

4)   umożliwić osobie upoważnionej przez starostę przeprowadzenie kontroli wymaganej 

dokumentacji, kontroli prowadzonych zajęć oraz uczestnictwo w tych zajęciach; 

5)   składać staroście, o którym mowa w pkt 1, dokumenty zawierające informację o 

przeprowadzonych kursach: 

a)  do dnia 31 stycznia każdego roku - w zakresie dotyczącym poprzedniego roku, 

b)  w terminie 14 dni od dnia, w którym podmiot zrezygnował z prowadzenia szkolenia 

kierowców lub w którym wydano decyzję o zakazie prowadzenia przez podmiot szkolenia 

kierowców - w zakresie dotyczącym okresu od dnia 1 stycznia bieżącego roku do tego 

dnia. 

3. Przepis ust. 2 pkt 1, 4 i 5 nie dotyczy jednostek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3. 

4. Ośrodek szkolenia kierowców lub inny podmiot prowadzący szkolenie wydaje osobie 

ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem 

silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem zaświadczenie o ukończeniu 

szkolenia, jeżeli osoba ta: 

1)   uczestniczyła: 

a)  w minimum 80% przewidzianych w programie zajęć, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 

1 oraz w art. 23 ust. 5 pkt 1, 

b)  we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 

2 i 3 oraz w art. 23 ust. 5 pkt 2-4; 

2)  uzyskała pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego lub ćwiczeń sprawdzających, o 

których mowa w art. 23 ust. 5 pkt 3. 

4a. Osobie, o której mowa w art. 23a, zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4, wydaje się 

jeżeli osoba ta: 

1)   uczestniczyła we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach, o których mowa w 

art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, i uzyskała pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego, lub 
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2)   uczestniczyła we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach, o których mowa w 

art. 23 ust. 5 pkt 2 i 4, i uzyskała pozytywny wynik ćwiczeń sprawdzających. 

5. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4, podpisuje odpowiednio kierownik ośrodka 

szkolenia kierowców albo kierownik innego podmiotu prowadzącego szkolenie. 

[6. Starosta, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może umożliwić przekazywanie informacji oraz 

danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1, w formie elektronicznej z 

wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu stanowiącego podanie 

w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska kierownika ośrodka, potwierdzonego 

profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.] 

<6. Starosta, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może umożliwić przekazywanie informacji 

oraz danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1, w formie elektronicznej 

z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu 

potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.> 

7. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2 pkt 2, z wyłączeniem wydawania 

zaświadczeń o ukończeniu kursu, może być prowadzona w formie elektronicznej. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.) 

 

Art. 17. 

1. Tworzy się rejestr medyczny zwany Centralnym Wykazem Pracowników Medycznych. 

2. 
(68)

 W ramach Centralnego Wykazu Pracowników Medycznych, do nadanego 

pracownikowi medycznemu identyfikatora, są przyporządkowane dane dotyczące: 

1)   imienia (imion) i nazwiska; 

2)   numeru PESEL albo numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości - w 

przypadku osób, którym nie nadano numeru PESEL; 

3)   
(69)

 (uchylony); 

4)   
(70)

 prawa wykonywania zawodu, jeżeli dotyczy; 

5)   
(71)

 (uchylony); 

6)   identyfikatorów nadanych w innych rejestrach medycznych - jeżeli dotyczy; 

7)   
(72)

 daty zgonu, jeżeli dotyczy; 

8)   
(73)

 zatrudnienia u usługodawcy; 

9)   
(74)

 zawodu i specjalizacji, jeżeli dotyczy. 

2a. 
(75)

 Usługodawca przekazuje do Centralnego Wykazu Pracowników Medycznych dane 

umożliwiające identyfikację pracownika medycznego, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 

4, 6, 8 i 9. 

2b. 
(76)

 W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2, dane te usługodawca 

przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od zmiany. 
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3. 
(77)

 [Pracownik medyczny używa bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 

września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub podpisu potwierdzonego profilem 

zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne do podpisywania:] 

 <Pracownik medyczny używa kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu 

potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP do podpisywania:> 

1)   elektronicznej dokumentacji medycznej; 

2)   wniosku o dostęp do danych umożliwiających pobranie z SIM elektronicznej 

dokumentacji medycznej lub danych z tych dokumentów, w zakresie niezbędnym do 

wykonywania badań diagnostycznych, zapewnienia ciągłości leczenia oraz zaopatrzenia 

usługobiorców w produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego i wyroby medyczne; 

3)   wniosku o dostęp do danych przetwarzanych w SIM umożliwiających wymianę między 

usługodawcami danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej. 

4. Administratorem danych gromadzonych w Centralnym Wykazie Pracowników 

Medycznych jest minister właściwy do spraw zdrowia. 

5. 
(78)

 Data zgonu pracownika medycznego jest przekazywana do Centralnego Wykazu 

Pracowników Medycznych za pośrednictwem Centralnego Wykazu Usługobiorców. 

6. 
(79)

 Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje datę zgonu pracownika medycznego do 

podmiotów prowadzących rejestry pracowników medycznych. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 345, 1893 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 652) 

 

Art. 38. 

 1. 
(6)

 Świadczeniobiorcom przysługuje, na zasadach określonych w ustawie, zaopatrzenie w 

wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawa. Kontynuacja 

zaopatrzenia w wyroby medyczne określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 

może odbywać się także na zlecenie pielęgniarki i położnej, o których mowa w art. 15a 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. 

2. Udział środków publicznych w cenie wyrobu medycznego nie może być niższy niż kwota 

stanowiąca 50% jego limitu finansowania ze środków publicznych, określonego w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 4. 

3. Limit finansowania ze środków publicznych określony dla naprawy wyrobu medycznego 

może być wykorzystany przez świadczeniobiorcę do dokonania naprawy tego wyrobu w 

ustalonym dla niego okresie użytkowania. W przypadku dokonania naprawy i 

wykorzystaniu części lub całości tego limitu okres użytkowania wyrobu medycznego 
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ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wykorzystanej części limitu naprawy, z 

zaokrągleniem w dół do pełnego miesiąca. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz wyrobów 

medycznych wydawanych na zlecenie: 

1)   osoby uprawnionej, 

2)   pielęgniarki i położnej 

- z określeniem limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału 

własnego świadczeniobiorcy w tym limicie i kryteria ich przyznawania, 

3)   okresy użytkowania oraz limity cen ich napraw 

- uwzględniając skuteczność i bezpieczeństwo ich stosowania, sposób ich wytwarzania, oraz 

możliwości płatnicze podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki 

zdrowotnej ze środków publicznych. 

4a. 
(7)

 Zlecenia na zaopatrzenie i zlecenia naprawy są wystawiane w postaci elektronicznej 

albo papierowej. 4b. Zlecenia w postaci papierowej wystawia się w przypadku: 

1)   braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia; 

2)   zlecenia dla osoby o nieustalonej tożsamości; 

3)   zlecenia, o którym mowa w art. 42b ust. 11 pkt 2 ustawy o świadczeniach. 

5. 
(8)

 Zlecenie na zaopatrzenie zawiera: 

1)   dane świadczeniobiorcy: 

a)  imię albo imiona i nazwisko albo oznaczenie "NN" w przypadku osób o nieustalonej 

tożsamości, 

b)  adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli 

nadano): 

–  miejsca zamieszkania albo 

–  miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo 

–  urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej - w przypadku świadczeniobiorcy, 

wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach, 

albo świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej, albo 

–  "NMZ" w przypadku osób o nieustalonym miejscu zamieszkania, 

c)  identyfikator usługobiorcy w rozumieniu art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

d)  datę urodzenia pacjenta albo wiek pacjenta, w przypadku gdy numer PESEL nie został 

nadany albo jest nieustalony, 

e)  kod uprawnienia dodatkowego, jeżeli dotyczy, 

f)  rodzaj, numer, datę wydania, termin ważności dokumentu potwierdzającego uprawnienie 

dodatkowe, jeżeli dotyczy, 

g)  adres poczty elektronicznej - w przypadku zlecenia w postaci elektronicznej, jeżeli 

posiada, 

h)  numer telefonu - w przypadku zlecenia w postaci elektronicznej, jeżeli posiada, 

i)  adres korespondencyjny - w przypadku zlecenia w postaci elektronicznej, jeżeli posiada; 

2)   dane dotyczące podmiotu, w ramach którego wystawiono zlecenie: 
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a)  w przypadku podmiotu wykonującego działalność leczniczą - nazwę albo firmę, łącznie z 

nazwą jednostki organizacyjnej, i nazwę komórki organizacyjnej, jeżeli dotyczy, 

b)  adres miejsca udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, a w przypadku osób 

wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania - adres miejsca 

przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej, 

c)  numer telefonu dostępny w miejscu udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, a w 

przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania - 

numer telefonu kontaktowego do osoby wystawiającej zlecenie, 

d)  identyfikator miejsca udzielania świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 17c ust. 

4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jeżeli 

nadano; 

3)   dane dotyczące osoby wystawiającej zlecenie, które w przypadku zlecenia w postaci 

papierowej są nanoszone w sposób czytelny za pomocą nadruku, pieczątki lub naklejki 

przymocowanej do zlecenia w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez zniszczenia 

druku zlecenia: 

a)  imię albo imiona i nazwisko osoby wystawiającej zlecenie, 

b)  kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej zlecenie, w tym posiadany tytuł zawodowy i 

specjalizacja, 

c)  identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

d)  numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą zlecenie, 

[e)  podpis, w przypadku zlecenia: 

–  w postaci elektronicznej składany za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy 

z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym albo podpisu potwierdzonego 

profilem zaufanym ePUAP, albo 

–  w postaci papierowej - podpis własnoręczny;] 

<e) podpis, w przypadku zlecenia: 

– w postaci elektronicznej – kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis 

potwierdzony profilem zaufanym ePUAP albo 

– w postaci papierowej – podpis własnoręczny;> 

4)   dane dotyczące wyrobu medycznego: 

a)  określenie, 

b)  liczbę porządkową, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 4, 

c)  liczbę sztuk, 

d)  uzasadnienie zalecenia na zaopatrzenie danym wyrobem, 

e)  dodatkowe informacje istotne przy doborze: 

–  stronę zaopatrzenia, jeżeli dotyczy, 

–  dane dotyczące soczewek okularowych korekcyjnych, jeżeli dotyczy, 

f)  miesiąc, którego dotyczy zaopatrzenie comiesięczne, jeżeli dotyczy; 

5)   datę wystawienia zlecenia; 

6)   dodatkowe wskazania osoby wystawiającej zlecenie; 
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7)   numer identyfikujący zlecenie nadawany przez system teleinformatyczny usługodawcy 

lub system, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji w ochronie zdrowia, a w przypadku zlecenia w postaci papierowej numer 

ewidencyjny zlecenia nadawany przez oddział wojewódzki Funduszu; 

8)   kod oddziału wojewódzkiego Funduszu, a w przypadku zleceń wydawanych na podstawie 

przepisów o koordynacji - kod kraju instytucji właściwej; 

9)   numer umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z oddziałem 

wojewódzkim Funduszu, jeżeli dotyczy; 

10)  sposób powiadomienia świadczeniobiorcy o potwierdzonym zleceniu na podstawie art. 

38a ust. 7 - w przypadku zlecenia w postaci elektronicznej. 

5a. 
(9)

 Potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia w wyroby medyczne zawiera: 

1)   numer identyfikujący potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia w wyroby medyczne 

nadawany przez system teleinformatyczny Funduszu - w przypadku zlecenia w postaci 

elektronicznej; 

2)   numer identyfikujący zlecenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 7; 

3)   dane dotyczące wyrobu medycznego: 

a)  określenie, 

b)  liczbę porządkową nadaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 4, 

c)  liczbę sztuk, 

d)  stronę zaopatrzenia, jeżeli dotyczy; 

4)   nazwę i kod oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

5)   limit finansowania ze środków publicznych ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie ust. 4; 

6)   poziom refundacji określony w procentach; 

7)   uzasadnienie odmowy potwierdzenia prawa do refundacji, jeżeli dotyczy; 

8)   datę potwierdzenia albo odmowy potwierdzenia zlecenia; 

9)   podpis: 

[a)  składany za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o 

podpisie elektronicznym albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego przy pomocy wydawanego przez Fundusz ważnego certyfikatu w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, albo podpisu 

potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP - w przypadku zlecenia w postaci 

elektronicznej, albo] 

<a) kwalifikowany podpis elektroniczny albo zaawansowany podpis elektroniczny 

weryfikowany przy pomocy wydawanego przez Fundusz ważnego certyfikatu, albo 

podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP – w przypadku zlecenia w postaci 

elektronicznej, albo> 

b)  podpis własnoręczny i pieczątka oddziału wojewódzkiego Funduszu - w przypadku 

zlecenia w postaci papierowej. 

5b. 
(10)

 Realizacja zlecenia zawiera: 
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1)   numer identyfikujący realizację zlecenia nadawany przez system teleinformatyczny 

usługodawcy lub system, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji w ochronie zdrowia - w przypadku zlecenia w postaci elektronicznej; 

2)   numer identyfikujący zlecenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 7; 

3)   nazwę albo firmę realizatora, łącznie z nazwą i adresem miejsca realizacji zaopatrzenia; 

4)   identyfikator usługodawcy, o którym mowa w art. 17c ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia; 

5)   numer umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej podmiotu realizującego 

czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne zawartej z oddziałem 

wojewódzkim Funduszu; 

6)   dane dotyczące wyrobu medycznego: 

a)  liczbę porządkową, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 4, 

b)  liczbę sztuk, 

c)  wytwórcę, model, nazwę handlową, 

d)  cenę detaliczną, 

e)  kwotę refundacji, 

f)  wysokość dopłaty świadczeniobiorcy, 

g)  miesiąc, którego dotyczy zaopatrzenie przysługujące comiesięcznie, jeżeli dotyczy; 

7)   datę przyjęcia do realizacji; 

8)   datę realizacji (wydania); 

9)   imię i nazwisko osoby realizującej zlecenie; 

10)  imię i nazwisko osoby odbierającej; 

11)  numer PESEL, a w przypadku jego braku nazwę i numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość osoby odbierającej; 

12)  własnoręczny podpis osoby odbierającej. 

5c. 
(11)

 W przypadku zlecenia na zaopatrzenie w postaci elektronicznej dane określone w ust. 

5b pkt 4-12 są nanoszone na wydruku potwierdzającym odbiór wyrobu medycznego. 

5d. 
(12)

 Karta potwierdzenia uprawnienia w postaci papierowej na zaopatrzenie w wyroby 

medyczne przysługujące comiesięcznie zawiera: 

1)   dane dotyczące świadczeniobiorcy: 

a)  imię albo imiona i nazwisko albo oznaczenie "NN" w przypadku osób o nieustalonej 

tożsamości, 

b)  adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli 

nadano): 

–  miejsca zamieszkania albo 

–  miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo 

–  urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej - w przypadku świadczeniobiorcy, 

wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach, 

albo świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej, albo 

–  "NMZ" w przypadku osób o nieustalonym miejscu zamieszkania, 

c)  identyfikator usługobiorcy w rozumieniu art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia, 
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d)  datę urodzenia pacjenta albo wiek pacjenta, w przypadku gdy numer PESEL nie został 

nadany albo jest nieustalony; 

2)   dane dotyczące wyrobu medycznego: 

a)  określenie, 

b)  liczbę porządkową, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 4, 

c)  liczbę sztuk, 

d)  limit finansowania ze środków publicznych ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie ust. 4, 

e)  poziom refundacji określony w procentach; 

3)   okres ważności karty: od (miesiąc, rok) - do (miesiąc, rok); 

4)   nazwę i kod oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

5)   numer ewidencyjny karty potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby 

medyczne przysługujące comiesięcznie nadawany przez oddział wojewódzki Funduszu; 

6)   pieczątkę i podpis pracownika oddziału wojewódzkiego Funduszu. 

5e. 
(13)

 Potwierdzenie wystawionych zleceń w postaci papierowej na zaopatrzenie 

przysługujące comiesięcznie zawiera: 

1)   datę wystawienia zlecenia; 

2)   określenie wyrobu medycznego; 

3)   liczbę sztuk wyrobu medycznego; 

4)   miesiąc, którego dotyczy zaopatrzenie przysługujące comiesięcznie, jeżeli dotyczy; 

5)   datę realizacji (wydania) zlecenia; 

6)   pieczątkę i podpis własnoręczny osoby wystawiającej zlecenie; 

7)   pieczątkę i podpis własnoręczny osoby realizującej zlecenie. 

6. 
(14)

 Zlecenie naprawy zawiera: 

1)   dane dotyczące świadczeniobiorcy: 

a)  imię albo imiona i nazwisko albo oznaczenie "NN" w przypadku osób o nieustalonej 

tożsamości, 

b)  adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli 

nadano): 

–  miejsca zamieszkania albo 

–  miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo 

–  urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej - w przypadku świadczeniobiorcy, 

wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach, 

albo świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej, albo 

–  "NMZ" w przypadku osób o nieustalonym miejscu zamieszkania, 

c)  identyfikator usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

d)  datę urodzenia pacjenta albo wiek pacjenta, w przypadku gdy numeru PESEL nie został 

nadany albo jest nieustalony, 

e)  adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada - w przypadku zlecenia w postaci 

elektronicznej, 

f)  numer telefonu - w przypadku zlecenia w postaci elektronicznej; 
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2)   dane dotyczące wyrobu medycznego: 

a)  określenie (wytwórca, model, nazwa handlowa), 

b)  liczbę porządkową, 

c)  liczbę sztuk, 

d)  uzasadnienie naprawy; 

3)   numer identyfikujący zlecenie naprawy nadawany przez system teleinformatyczny 

Funduszu, a w przypadku zlecenia naprawy w postaci papierowej - numer ewidencyjny 

zlecenia nadawany przez oddział wojewódzki Funduszu; 

4)   potwierdzenie uprawnienia do naprawy wyrobu medycznego: 

a)  nazwę i kod oddziału wojewódzkiego Funduszu, 

b)  limit ceny naprawy, 

c)  datę potwierdzenia zlecenia; 

5)   odmowę potwierdzenia uprawnienia do naprawy wyrobu medycznego, jeżeli dotyczy: 

a)  przyczynę odmowy potwierdzenia, 

b)  datę odmowy potwierdzenia; 

6)   informację o przedłużeniu okresu użytkowania wyrobu medycznego; 

7)   podpis, w przypadku zlecenia: 

[a)  w postaci elektronicznej - składany za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy 

z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym albo za pomocą bezpiecznego 

podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy wydawanego przez Fundusz 

ważnego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym, albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, albo] 

<a) w postaci elektronicznej – kwalifikowany podpis elektroniczny albo zaawansowany 

podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy wydawanego przez Fundusz 

ważnego certyfikatu, albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, albo> 

b)  w postaci papierowej - podpis własnoręczny i pieczątka oddziału wojewódzkiego 

Funduszu. 

6a. 
(15)

 Realizacja zlecenia naprawy zawiera: 

1)   numer identyfikujący realizację zlecenia naprawy nadawany przez system 

teleinformatyczny usługodawcy lub system, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia - w przypadku zlecenia w 

postaci elektronicznej; 

2)   numer identyfikujący zlecenie naprawy, o którym mowa w ust. 6 pkt 3; 

3)   nazwę albo firmę realizatora, łącznie z nazwą i adresem miejsca realizacji zlecenia 

naprawy; 

4)   identyfikator usługodawcy, o którym mowa w art. 17c ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia; 

5)   numer umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej podmiotu realizującego 

czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne zawartej z oddziałem 

wojewódzkim Funduszu; 

6)   dane dotyczące wyrobu medycznego: 
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a)  określenie, 

b)  wytwórcę, model, nazwę handlową, 

c)  opis przeprowadzonej naprawy wraz ze specyfikacją, 

d)  okres gwarancji, 

e)  cenę naprawy; 

7)   datę przyjęcia do realizacji; 

8)   datę realizacji (wydania); 

9)   imię i nazwisko osoby realizującej zlecenie naprawy; 

10)  imię i nazwisko osoby odbierającej; 

11)  numer PESEL, a w przypadku jego braku nazwę i numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość osoby odbierającej; 

12)  własnoręczny podpis osoby odbierającej. 

6b. 
(16)

 W przypadku zlecenia w postaci elektronicznej dane określone w ust. 6a pkt 1, 2 i 6-

12, są nanoszone na wydruku potwierdzającym odbiór wyrobu medycznego. 

7. 
(17)

 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób i tryb realizacji zleceń w postaci elektronicznej i papierowej, 

2)   szczegółowy zakres danych zawartych w zleceniu w postaci elektronicznej i wzór 

zlecenia w postaci papierowej, 

3)   sposób przechowywania zleceń w postaci elektronicznej i papierowej, 

4)   sposób realizacji zleceń w postaci elektronicznej i w postaci papierowej, w tym 

autoryzacji zlecenia w postaci elektronicznej, 

5)   minimalne wymagania techniczne dla systemów teleinformatycznych, których spełnienie 

jest konieczne dla wystawiania i realizacji zleceń w postaci elektronicznej 

–   uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego wystawiania zleceń oraz 

prawidłowej ich realizacji, a także mając na uwadze konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa i integralności danych. 

8. Podmiot realizujący zaopatrzenie w zakresie wyrobów medycznych jest obowiązany, w 

ramach kontroli, o której mowa w art. 64 ustawy o świadczeniach, udostępnić podmiotowi 

zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych, w terminie 

określonym przez ten podmiot, informacje o treści każdej umowy, a także inne 

dokumenty oraz uzgodnienia w jakiejkolwiek formie, pomiędzy podmiotem a dostawcą, 

których celem jest nabycie wyrobów medycznych. 

9. Do wyrobów medycznych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 3-11, 

art. 12 pkt 1-3, 7, 8 i 10-13, oraz art. 13-37. 

10. W celu potwierdzenia zrealizowania zaopatrzenia w zakresie wyrobów medycznych, 

Fundusz może zwrócić się do świadczeniobiorcy o informację dotyczącą udzielonego mu 

świadczenia przez świadczeniodawcę. 
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U S T A W A     z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) 

 

Art. 65. 

1. Do wniosku o wpis do rejestru oraz wniosku o zmianę wpisu w rejestrze stosuje się art. 64 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). 

[2. Formę pisemną wniosku o wpis do rejestru, wniosku o zmianę wpisu w rejestrze oraz 

wniosku o wykreślenie z rejestru stanowi wydruk wypełnionego formularza opatrzony 

podpisem wnioskodawcy albo wypełniony formularz w postaci elektronicznej podpisany 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego 

certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUaP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.] 

<2. Formę pisemną wniosku o wpis do rejestru, wniosku o zmianę wpisu w rejestrze 

oraz wniosku o wykreślenie z rejestru stanowi wydruk wypełnionego formularza 

opatrzony podpisem wnioskodawcy albo wypełniony formularz w postaci 

elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 183 

oraz z 2015 r. poz. 1311) 

Art. 4. 

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101 i 1529) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1)   art. 12a otrzymuje brzmienie: 

"Art. 12a. § 1. Dla każdej sprawy z zakresu, o którym mowa w art. 1, tworzy się akta. Akta są 

tworzone w postaci elektronicznej lub papierowej. 

§ 2. Akta w postaci elektronicznej są przetwarzane z wykorzystaniem systemu 

elektronicznego zarządzania dokumentacją w rozumieniu przepisów o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 

§ 3. Akta w postaci papierowej są przetwarzane w tej postaci oraz z wykorzystaniem 

systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w rozumieniu przepisów o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

§ 4. Akta sprawy udostępnia się stronom postępowania. Strony mają prawo przeglądać 

akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. 

§ 5. Sąd, w odniesieniu do akt w postaci elektronicznej, zapewnia stronie realizację 

czynności, o których mowa w § 4, w swoim systemie teleinformatycznym, po 
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identyfikacji strony w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183). 

§ 6. Akta wszystkich zakończonych prawomocnie spraw sądowoadministracyjnych 

przechowuje się we właściwym sądzie administracyjnym przez okres niezbędny ze 

względu na rodzaj i charakter sprawy oraz znaczenie materiałów zawartych w aktach 

jako źródła informacji. 

§ 7. Po okresie przechowywania w sądzie akta sprawy podlegają przekazaniu do 

właściwych archiwów państwowych albo zniszczeniu. 

§ 8. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób tworzenia i przetwarzania akt, o których mowa w § 1; 

2)   warunki i tryb przechowywania i przekazywania akt wojewódzkich sądów 

administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

3)   warunki i tryb niszczenia akt, o których mowa w § 1 i w pkt 2, po upływie okresu 

ich przechowywania. 

§ 9. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wydając rozporządzenie, o którym mowa w 

§ 8, uwzględni w szczególności warunki elektronicznego zarządzania dokumentacją, 

w rozumieniu przepisów, o których mowa w § 2 i 3, rodzaje spraw oraz właściwe 

zabezpieczenie akt przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą tych akt lub ich 

zniszczeniem."; 

2)   w dziale I w rozdziale 1 po art. 12a dodaje się art. 12b w brzmieniu: 

"Art. 12b. § 1. Określony w ustawie warunek formy pisemnej uważa się za 

zachowany, jeżeli dokument elektroniczny został podpisany w sposób, o którym 

mowa w art. 46 § 2a. 

§ 2. W postępowaniu dokumenty elektroniczne wnosi się do sądu administracyjnego 

przez elektroniczną skrzynkę podawczą, a sąd doręcza takie dokumenty stronom za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych w art. 74a. 

§ 3. Sąd administracyjny w celu doręczania pism w postępowaniu przekształca postać 

otrzymanych od stron pism: 

1)   w przypadku otrzymanego pisma w formie dokumentu elektronicznego, poprzez 

sporządzenie uwierzytelnionego wydruku, o którym mowa w art. 47 § 3, jeżeli strona 

nie stosuje środków komunikacji elektronicznej do odbioru pism; 

2)   w przypadku otrzymania pisma w postaci papierowej, poprzez sporządzenie 

uwierzytelnionej kopii w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli strona stosuje 

środki komunikacji elektronicznej do odbioru pism. 

§ 4. Przepisy dotyczące zastosowania środków komunikacji elektronicznej stosuje się 

odpowiednio do organów, do których lub za pośrednictwem których składane są pisma 

w formie dokumentu elektronicznego."; 

[3)   w art. 37 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

"§ 1a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących 

umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, 

o którym mowa w § 1, dokonuje się z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego 
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weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisu potwierdzonego 

profilem zaufanym ePUAP lub przez zastosowanie innych mechanizmów, o których mowa w 

art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, jeżeli takie mechanizmy zostały wprowadzone przez sąd 

administracyjny. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących 

umocowanie uwierzytelniane elektronicznie sporządzane są w formatach danych określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy."; 

4)   po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu: 

"Art. 37a. Pełnomocnictwo udzielone w formie dokumentu elektronicznego powinno być 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub przez 

zastosowanie innych mechanizmów, o których mowa w art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeżeli takie 

mechanizmy zostały wprowadzone przez sąd administracyjny."; 

5)   w art. 46 po § 2 dodaje się § 2a-2d w brzmieniu: 

"§ 2a. Gdy pismo strony jest wnoszone w formie dokumentu elektronicznego, powinno 

ponadto zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę albo jej 

przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP lub przez zastosowanie innych mechanizmów, o których mowa w 

art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, jeżeli takie mechanizmy zostały wprowadzone przez sąd 

administracyjny. 

§ 2b. Zasady podpisywania przewidziane w § 2a dotyczą także załączników wnoszonych w 

formie dokumentu elektronicznego. 

§ 2c. Pismo wnoszone w innej formie niż forma dokumentu elektronicznego, zawierające 

żądanie doręczania pism sądu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinno 

zawierać oznaczenie adresu elektronicznego. 

§ 2d. Jeżeli pismo, o którym mowa w § 2a nie zawiera adresu elektronicznego, sąd przyjmuje, 

że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano pismo wniesione w formie 

dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i zawiera ono żądanie, o 

którym mowa w § 2c, doręczenie pism przez sąd następuje na adres wskazany zgodnie z § 2, 

przy czym w pierwszym piśmie sąd poucza o warunku podania adresu elektronicznego w 

żądaniu doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej.";] 

<3) w art. 37 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących 

umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich 

uwierzytelnienia, o którym mowa w § 1, dokonuje się z wykorzystaniem 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu potwierdzonego profilem zaufanym 

ePUAP lub przez zastosowanie innych mechanizmów, o których mowa w art. 20a ust. 2 

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

zadania publiczne, jeżeli takie mechanizmy zostały wprowadzone przez sąd 
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administracyjny. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących 

umocowanie uwierzytelniane elektronicznie sporządzane są w formatach danych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy.”; 

4) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu: 

„Art. 37a. Pełnomocnictwo udzielone w formie dokumentu elektronicznego powinno być 

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP lub przez zastosowanie innych mechanizmów, o których 

mowa w art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, jeżeli takie mechanizmy zostały 

wprowadzone przez sąd administracyjny.”; 

5) w art. 46 po § 2 dodaje się § 2a–2d w brzmieniu: 

„§ 2a. Gdy pismo strony jest wnoszone w formie dokumentu elektronicznego, powinno 

ponadto zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę albo jej 

przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub przez 

zastosowanie innych mechanizmów, o których mowa w art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, jeżeli takie mechanizmy zostały wprowadzone przez sąd administracyjny. 

§ 2b. Zasady podpisywania przewidziane w § 2a dotyczą także załączników wnoszonych 

w formie dokumentu elektronicznego. 

§ 2c. Pismo wnoszone w innej formie niż forma dokumentu elektronicznego, zawierające 

żądanie doręczania pism sądu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, powinno 

zawierać oznaczenie adresu elektronicznego. 

§ 2d. Jeżeli pismo, o którym mowa w § 2a, nie zawiera adresu elektronicznego, sąd 

przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano pismo wniesione w 

formie dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i zawiera ono 

żądanie, o którym mowa w § 2c, doręczenie pism przez sąd następuje na adres wskazany 

zgodnie z § 2, przy czym w pierwszym piśmie sąd poucza o warunku podania adresu 

elektronicznego w żądaniu doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej.> 

6)   w art. 47 dodaje się § 3 i 4 w brzmieniu: 

"§ 3. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu 

elektronicznego odpisów nie dołącza się. W celu doręczania dokumentów stronom, 

które nie stosują środków komunikacji elektronicznej do odbioru pism, sąd sporządza 

kopie dokumentów elektronicznych w postaci uwierzytelnionych wydruków, z 

zachowaniem wymogów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16 

ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. 

§ 4. Sąd, doręczając odpisy pism i załączników w formie innej niż forma dokumentu 

elektronicznego, informuje stronę o warunkach wnoszenia pism oraz ich doręczania 

przez sąd za pomocą środków komunikacji elektronicznej."; 

[7)   w art. 48 po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 
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"§ 3a. Jeżeli odpis dokumentu został sporządzony w formie dokumentu 

elektronicznego, poświadczenie jego zgodności z oryginałem, o którym mowa w § 3, 

dokonuje się z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisu potwierdzonego profilem 

zaufanym ePUAP lub przez zastosowanie innych mechanizmów, o których mowa w 

art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, jeżeli takie mechanizmy zostały 

wprowadzone przez sąd administracyjny. Odpisy dokumentów poświadczane 

elektronicznie sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy.";] 

<7) w art. 48 po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. Jeżeli odpis dokumentu został sporządzony w formie dokumentu 

elektronicznego, poświadczenie jego zgodności z oryginałem, o którym mowa w § 

3, dokonuje się z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 

podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP lub przez zastosowanie 

innych mechanizmów, o których mowa w art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

jeżeli takie mechanizmy zostały wprowadzone przez sąd administracyjny. Odpisy 

dokumentów poświadczane elektronicznie sporządzane są w formatach danych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy.”;> 

8)   w dziale II w rozdziale 1 po art. 49 dodaje się art. 49a w brzmieniu: 

"Art. 49a. Sąd potwierdza wniesienie pisma w formie dokumentu elektronicznego do 

swojej elektronicznej skrzynki podawczej przez przesłanie urzędowego poświadczenia 

odbioru w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, na wskazany przez wnoszącego adres 

elektroniczny. W treści urzędowego poświadczenia odbioru informuje się o tym, że 

pisma w sprawie będą doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz 

poucza się o prawie strony do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 74a § 2."; 

9)   w art. 54: 

a)  po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

"§ 1a. Skargę w formie dokumentu elektronicznego wnosi się do elektronicznej 

skrzynki podawczej tego organu. Przepis art. 49a stosuje się odpowiednio.", 

b)  po § 2 dodaje się § 2a-2c w brzmieniu: 

"§ 2a. Jeżeli skarga została wniesiona: 

1)   w formie dokumentu elektronicznego do elektronicznej skrzynki podawczej 

organu, o którym mowa w § 1 - organ ten przekazuje sądowi skargę i odpowiedź na 

skargę do jego elektronicznej skrzynki podawczej; 

2)   w postaci papierowej - organ przekazuje sądowi skargę i odpowiedź na skargę w 

takiej postaci. 

§ 2b. W przypadku gdy akta sprawy, której dotyczy skarga, są prowadzone przez 

organ w postaci elektronicznej, organ ten: 
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1)   przekazuje sądowi akta sprawy wraz z informacją o dokumentach, których treść 

nie jest w całości dostępna w aktach sprawy prowadzonych w postaci elektronicznej, 

oraz o sposobie i dacie ich przekazania sądowi do jego elektronicznej skrzynki 

podawczej, a w przypadku gdy ze względów technicznych nie jest to możliwe - na 

informatycznym nośniku danych; 

2)   przekazuje sądowi dokumenty z akt sprawy, których treść nie jest w całości 

dostępna w aktach sprawy prowadzonych w postaci elektronicznej, wskazując na 

elektroniczne akta sprawy przekazane sądowi w sposób, o którym mowa w pkt 1. 

§ 2c. W przypadku gdy akta sprawy, której dotyczy skarga, są prowadzone przez 

organ, o którym mowa w § 1, w postaci papierowej, organ ten przekazuje sądowi akta 

sprawy oraz, jeżeli taka istnieje, zapisaną na informatycznych nośnikach danych 

dokumentację elektroniczną, której treść nie jest dostępna w postaci papierowej."; 

10)  w art. 55: 

a)  § 1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 1. W razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2-2c, 

sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w 

wysokości określonej w art. 154 § 6. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu 

niejawnym.", 

b)  § 3 otrzymuje brzmienie: 

"§ 3. O rażących przypadkach naruszenia obowiązków, o których mowa w § 2 lub w 

art. 54 § 2-2c, skład orzekający lub prezes sądu zawiadamia organy właściwe do 

rozpatrywania petycji, skarg i wniosków."; 

11)  w art. 65: 

a)  § 1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 1. Sąd dokonuje doręczeń przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), przez swoich pracowników 

lub przez inne upoważnione przez sąd osoby lub organy albo za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, na warunkach określonych w art. 74a.", 

b)  uchyla się § 3; 

[12)  po art. 74 dodaje się art. 74a w brzmieniu: 

"Art. 74a. § 1. Doręczenie pism przez sąd następuje za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, jeżeli strona spełniła jeden z następujących warunków: 

1)   wniosła pismo w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę 

podawczą sądu lub organu, za pośrednictwem którego składane jest pismo; 

2)   wystąpiła do sądu o takie doręczenie i wskazała sądowi adres elektroniczny; 

3)   wyraziła zgodę na doręczanie pism za pomocą tych środków i wskazała sądowi adres 

elektroniczny. 

§ 2. Jeżeli strona zrezygnuje z doręczania pism za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, sąd doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma 

dokumentu elektronicznego. 

§ 3. W celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego sąd przesyła na adres 

elektroniczny adresata zawiadomienie zawierające: 
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1)   informację, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego, wraz ze 

wskazaniem adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać dokument i pod którym 

powinien dokonać potwierdzenia doręczenia dokumentu; 

2)   pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu identyfikacji 

adresata pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym sądu, oraz 

informację o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia odbioru bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub przez zastosowanie innych mechanizmów, o 

których mowa w art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, jeżeli takie mechanizmy zostały wprowadzone 

przez sąd administracyjny. 

§ 4. Zawiadomienie, o którym mowa w § 3, może być automatycznie tworzone i przesyłane 

przez system teleinformatyczny sądu, a odbioru tego zawiadomienia nie potwierdza się. 

§ 5. Datą doręczenia pisma jest data podpisania przez adresata pisma urzędowego 

poświadczenia odbioru w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 2. 

§ 6. W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego sąd, po upływie 

siedmiu dni, licząc od dnia wysłania zawiadomienia, przesyła powtórne zawiadomienie o 

możliwości odebrania tego pisma. 

§ 7. Do powtórnego zawiadomienia stosuje się przepisy § 3 i 4. 

§ 8. W przypadku nieodebrania pisma, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 

czternastu dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia. 

§ 9. W przypadku uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za doręczone sąd 

umożliwia adresatowi pisma w swoim systemie teleinformatycznym dostęp do treści pisma w 

formie dokumentu elektronicznego oraz do informacji o dacie uznania pisma za doręczone 

oraz o datach wysłania zawiadomień, o których mowa w § 3 i 6. 

§ 10. W przypadku pism doręczanych uczestniczącym w postępowaniu przed sądem 

prokuratorowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Rzecznikowi Praw Dziecka oraz 

organowi, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania 

zaskarżono, sąd przesyła pismo bezpośrednio do elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu 

publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, za urzędowym poświadczeniem odbioru. 

§ 11. Datą doręczenia pism, o których mowa w § 10, jest data określona w urzędowym 

poświadczeniu odbioru. 

§ 12. Pisma sądu, odpisy pism i załączników w postępowaniu sądowym oraz orzeczeń, 

doręczane przez sąd w formie dokumentu elektronicznego opatrzone są bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu.";] 

<12) po art. 74 dodaje się art. 74a w brzmieniu: 

„Art. 74a. § 1. Doręczenie pism przez sąd następuje za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, jeżeli strona spełniła jeden z następujących 

warunków: 
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1) wniosła pismo w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną 

skrzynkę podawczą sądu lub organu, za pośrednictwem którego składane jest 

pismo; 

2) wystąpiła do sądu o takie doręczenie i wskazała sądowi adres 

elektroniczny; 

3) wyraziła zgodę na doręczanie pism za pomocą tych środków i wskazała 

sądowi adres elektroniczny. 

§ 2. Jeżeli strona zrezygnuje z doręczania pism za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, sąd doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej 

niż forma dokumentu elektronicznego. 

§ 3. W celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego sąd przesyła 

na adres elektroniczny adresata zawiadomienie zawierające: 

1) informację, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu 

elektronicznego, wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego, z którego adresat 

może pobrać dokument i pod którym powinien dokonać potwierdzenia 

doręczenia dokumentu; 

2) pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu 

identyfikacji adresata pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie 

teleinformatycznym sądu, oraz informację o wymogu podpisania urzędowego 

poświadczenia odbioru kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub przez zastosowanie innych 

mechanizmów, o których mowa w art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeżeli 

takie mechanizmy zostały wprowadzone przez sąd administracyjny. 

§ 4. Zawiadomienie, o którym mowa w § 3, może być automatycznie tworzone i 

przesyłane przez system teleinformatyczny sądu, a odbioru tego zawiadomienia 

nie potwierdza się. 

§ 5. Datą doręczenia pisma jest data podpisania przez adresata pisma 

urzędowego poświadczenia odbioru w sposób, o którym mowa w § 3 pkt 2. 

§ 6. W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego sąd, 

po upływie siedmiu dni, licząc od dnia wysłania zawiadomienia, przesyła 

powtórne zawiadomienie o możliwości odebrania tego pisma. 

§ 7. Do powtórnego zawiadomienia stosuje się przepisy § 3 i 4. 

§ 8. W przypadku nieodebrania pisma, doręczenie uważa się za dokonane po 

upływie czternastu dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia. 

§ 9. W przypadku uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za 

doręczone sąd umożliwia adresatowi pisma w swoim systemie 

teleinformatycznym dostęp do treści pisma w formie dokumentu elektronicznego 

oraz do informacji o dacie uznania pisma za doręczone oraz o datach wysłania 

zawiadomień, o których mowa w § 3 i 6. 

§ 10. W przypadku pism doręczanych uczestniczącym w postępowaniu przed 

sądem prokuratorowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Rzecznikowi Praw 
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Dziecka oraz organowi, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe 

prowadzenie postępowania zaskarżono, sąd przesyła pismo bezpośrednio do 

elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu publicznego w rozumieniu ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, za urzędowym poświadczeniem odbioru. 

§ 11. Datą doręczenia pism, o których mowa w § 10, jest data określona w 

urzędowym poświadczeniu odbioru. 

§ 12. Pisma sądu, odpisy pism i załączników w postępowaniu sądowym oraz 

orzeczeń, doręczane przez sąd w formie dokumentu elektronicznego opatrzone są 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”;> 

(pkt 13-18   pominięto) 

 

Art. 11. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1)   art. 1 pkt 8 lit. a, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia; 

2)   art. 3 pkt 29, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.; 

[3)   art. 4, który wchodzi w życie po upływie 36 miesięcy od dnia ogłoszenia.] 

<3) art. 4, który wchodzi w życie z dniem 15 maja 2018 r.> 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 

poz. 498) 

Art. 9. 

1. Zgłoszenie zbiórki publicznej zawiera w szczególności: 

1)   cel zbiórki publicznej; 

2)   dane organizatora zbiórki: 

a)  nazwę podmiotu, oznaczenie siedziby oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON - w 

przypadku organizatora, o którym mowa w art. 3 pkt 1 i 2, 

b)  imiona i nazwiska członków komitetu społecznego, ich adresy zamieszkania, numery 

PESEL, a w przypadku gdy członek komitetu nie ma numeru PESEL, serię i numer 

dokumentu potwierdzającego jego tożsamość - w przypadku organizatora, o którym mowa 

w art. 3 pkt 3; 

3)   dane, w zakresie określonym w pkt 2 lit. b, osoby uprawnionej do reprezentowania 

organizatora zbiórki; 

4)   sposób prowadzenia zbiórki publicznej; 

5)   miejsce prowadzenia zbiórki publicznej; 

6)   termin rozpoczęcia i termin zakończenia zbiórki publicznej; 

7)   przewidywane koszty niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki, które 

zostaną pokryte z zebranych ofiar. 
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[2. Zgłoszenie zbiórki publicznej dokonywane w postaci elektronicznej osoba uprawniona do 

reprezentowania organizatora zbiórki opatruje bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.] 

<2. Zgłoszenie zbiórki publicznej dokonywane w postaci elektronicznej osoba 

uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki opatruje kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP.> 

3. Wzór zgłoszenia zbiórki publicznej udostępnia się nieodpłatnie na portalu zbiórek 

publicznych. 

4. W przypadku gdy organizator zbiórki jest reprezentowany przez pełnomocnika, do 

zgłoszenia zbiórki publicznej dołącza się oryginał albo kopię pełnomocnictwa. 

 

Art. 11. 

 1. W przypadku zbiórki publicznej organizowanej przez komitet społeczny, członkowie 

komitetu dołączają do zgłoszenia zbiórki publicznej akt założycielski sporządzony: 

1)   z wykorzystaniem formularza elektronicznego udostępnionego nieodpłatnie na portalu 

zbiórek publicznych przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, w 

przypadku zgłoszenia dokonywanego w postaci elektronicznej, albo 

2)   według wzoru udostępnionego nieodpłatnie na portalu zbiórek publicznych przez ministra 

właściwego do spraw administracji publicznej, w przypadku zgłoszenia dokonywanego w 

postaci papierowej. 

[2. Akt założycielski sporządzony w postaci elektronicznej członkowie komitetu społecznego 

opatrują bezpiecznymi podpisami elektronicznymi weryfikowanymi przy pomocy ważnych 

kwalifikowanych certyfikatów lub podpisami potwierdzonymi profilami zaufanymi 

ePUAP.] 

<2. Akt założycielski sporządzony w postaci elektronicznej członkowie komitetu 

społecznego opatrują kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub podpisami 

potwierdzonymi profilem zaufanymi ePUAP.> 

3. Akt założycielski sporządzony w postaci papierowej członkowie komitetu społecznego 

opatrują własnoręcznymi podpisami. 

 

Art. 18. 

1. Sprawozdania, o których mowa w art. 16, są zamieszczane na portalu zbiórek publicznych 

w postaci dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem formularza elektronicznego 

udostępnionego nieodpłatnie przez ministra właściwego do spraw administracji 

publicznej. 

2. Dopuszcza się również możliwość przesłania sprawozdania w postaci papierowej. 

[3. Sprawozdania sporządzone w postaci elektronicznej osoba uprawniona do 

reprezentowania organizatora zbiórki opatruje bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.] 
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<3. Sprawozdania sporządzone w postaci elektronicznej osoba uprawniona do 

reprezentowania organizatora zbiórki opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

4. Sprawozdania sporządzone w postaci papierowej opatruje własnoręcznym podpisem osoba 

uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) 

 

Art. 70. 

[1. Uwierzytelnianie beneficjenta lub osoby fizycznej, która zgodnie z postanowieniami 

umowy o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu jest 

upoważniona do reprezentowania beneficjenta w zakresie czynności związanych z 

realizacją projektu w centralnym systemie teleinformatycznym, następuje przez 

wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1114) albo bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 

września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 

oraz z 2015 r. poz. 1893).] 

<1. Uwierzytelnianie beneficjenta lub osoby fizycznej, która zgodnie z postanowieniami 

umowy o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu jest 

upoważniona do reprezentowania beneficjenta w zakresie czynności związanych z 

realizacją projektu w centralnym systemie teleinformatycznym, wymaga 

wykorzystania profilu zaufanego ePUAP albo danych weryfikowanych za pomocą 

kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.> 

2. W przypadku gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie 

jest możliwe, uwierzytelnianie w centralnym systemie teleinformatycznym podmiotu, o 

którym mowa w ust. 1, następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego 

przez ten system. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195) 

 

Art. 4. 

 1. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2. Petycja powinna zawierać: 
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1)   oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest 

grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz 

osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję; 

2)   wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu 

do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji 

należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów; 

3)   oznaczenie adresata petycji; 

4)   wskazanie przedmiotu petycji. 

3. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu 

rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu 

wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1. 

4. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący 

petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję 

wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję. 

[5. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej 

podmiotu wnoszącego petycję.] 

<5. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być 

opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także 

adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.> 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 

1741, z późn. zm.) 

Art. 44. 

1. Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego: 

1)   odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego; 

2)   zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego 

danych dotyczących wskazanej osoby; 

3)   zaświadczenia o stanie cywilnym. 

2. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu 

cywilnego oraz treści dołączonych wzmianek dodatkowych. 

3. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego zawiera treść aktu stanu cywilnego uwzględniającą 

treść dołączonych wzmianek dodatkowych. 

4. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, są ważne przez okres 6 miesięcy od daty 

ich sporządzenia. 

5. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o stanie 

cywilnym lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu 
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cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika 

urzędu stanu cywilnego. 

[6. Odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o stanie cywilnym lub zaświadczenie o 

zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących 

wskazanej osoby mogą zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego 

opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.] 

<6. Odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o stanie cywilnym lub zaświadczenie o 

zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych 

dotyczących wskazanej osoby mogą zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

 

Art. 54. 

 1. Kartę urodzenia przekazuje się kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do 

sporządzenia aktu urodzenia w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. 

2. Karta urodzenia zawiera: 

1)   nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL 

matki dziecka, jeżeli został nadany; 

2)   miejsce, datę i godzinę urodzenia dziecka; 

3)   płeć. 

3. Karta martwego urodzenia zawiera dane wymagane w karcie urodzenia oraz informację, że 

dziecko urodziło się martwe. Kartę martwego urodzenia przekazuje się kierownikowi 

urzędu stanu cywilnego w terminie jednego dnia od dnia jej sporządzenia. Jeżeli nie jest 

możliwe ustalenie płci dziecka, karty martwego urodzenia nie przekazuje się. 

[4. Karta urodzenia i karta martwego urodzenia są przekazywane kierownikowi urzędu stanu 

cywilnego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.] 

<4. Karta urodzenia i karta martwego urodzenia są przekazywane kierownikowi urzędu 

stanu cywilnego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.> 

 

Art. 144. 

 1. Do dnia 1 stycznia 2018 r. karta urodzenia, o której mowa w art. 54 ust. 1, zawiera oprócz 

danych, o których mowa w art. 54 ust. 2: 

1)   informacje o stanie zdrowia dziecka: długość, ciężar ciała, punkty w skali Apgar; 

2)   informacje o ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość i miejsce porodu; 

3)   dane o poprzednich ciążach i porodach matki dziecka: 

a)  liczbę dzieci urodzonych przez matkę, w tym żywo urodzonych lub martwo urodzonych, 

b)  datę poprzedniego porodu, 

c)  żywotność poprzedniego dziecka; 
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4)   miejsce zamieszkania rodziców dziecka, w tym okres ich przebywania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy, o ile są znane, oraz wykształcenie 

rodziców dziecka, pozyskiwane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. 

2. Do dnia 1 stycznia 2018 r. karta martwego urodzenia, o której mowa w art. 54 ust. 3, 

zawiera oprócz danych, o których mowa w art. 54 ust. 2 i 3, czas zgonu płodu i przyczynę 

zgonu, jeżeli została stwierdzona. 

3. Do dnia 1 stycznia 2018 r. karta zgonu zawiera oprócz danych, o których mowa w art. 11 

ust. 3b i 3c ustawy zmienianej w art. 114, jeżeli są znane: 

1)   informacje o miejscu zgonu, jego przyczynach, osobie stwierdzającej przyczyny zgonu 

oraz sposobie stwierdzenia przyczyn zgonu; 

2)   w przypadku dziecka do roku życia: 

a)  godzinę urodzenia, informacje o stanie jego zdrowia w chwili urodzenia: długość, ciężar 

ciała, punkty w skali Apgar, 

b)  informacje o przebiegu ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość porodu oraz 

liczbę dzieci urodzonych przez matkę; 

3)   nazwę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz nazwisko i imię (imiona) 

sporządzającego kartę zgonu; 

4)   wykształcenie zmarłego; 

5)   miejsce zamieszkania zmarłego, w tym okres przebywania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy. 

4. Dane, o których mowa w ust. 1-3, są przetwarzane, dla potrzeb statystyki publicznej, przez 

kierownika urzędu stanu cywilnego i przesyłane służbom statystyki publicznej. 

[5. Do dnia 1 stycznia 2018 r. karta urodzenia i karta martwego urodzenia mogą zostać 

przekazane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w formie dokumentu elektronicznego 

opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.] 

<5. Do dnia 1 stycznia 2018 r. karta urodzenia i karta martwego urodzenia mogą zostać 

przekazane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w formie dokumentu 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

6. 
(26)

 Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty urodzenia, o której 

mowa w ust. 1, oraz wzór karty martwego urodzenia, o której mowa w ust. 2, w tym 

sporządzanych w formie dokumentów elektronicznych, uwzględniając przejrzystość i 

kompletność wymaganych danych. 

7. 
(27)

 Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór karty zgonu, o której mowa w ust. 3, w tym sporządzanej w formie 

dokumentu elektronicznego, uwzględniając zakres danych konieczny do sporządzenia 

aktu zgonu oraz umożliwienia pochówku osoby zmarłej. 
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U S T A W A     z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785) 

 

Art. 10. 

1. Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny 

wielodzietnej. 

2. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze 

względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. 

3. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków 

rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do 

czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o 

przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu 

członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku. 

4. Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów 

potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności: 

1)   w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic 

nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez 

umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci; 

2)   w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt 

małżeństwa; 

3)   w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument 

potwierdzający tożsamość; 

4)   w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający 

tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej 

placówce; 

5)   w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 

stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający 

tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności; 

6)   w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - 

postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; 

7)   w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w 

rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w 

dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

5. W przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2, składając wniosek o przyznanie Karty, 

poza dokumentami, o których mowa w ust. 4, okazuje się dokument potwierdzający 

prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 4 i 

7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". 
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Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 

7. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający 

tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu 

urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość. 

8. Wójt sporządza i uwierzytelnia kopie przedstawionych dokumentów. 

9. Przedstawienie dokumentów, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, nie jest wymagane, w 

przypadku gdy wójt może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych niezbędnych do ustalenia 

prawa do posiadania Karty, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na 

podstawie danych, którymi rozporządza. 

9a. Wniosek i dokumenty, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, mogą być składane drogą 

elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez 

ministra właściwego do spraw rodziny. 

[10. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składany w postaci elektronicznej 

uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z 

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

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

11. W przypadku gdy wniosek o przyznanie Karty lub jej duplikatu jest składany w formie, o 

której mowa w ust. 10, do wniosku dołącza się elektroniczne kopie dokumentów, o których 

mowa w ust. 4, 5 i 7, po uwierzytelnieniu ich przy użyciu mechanizmów określonych w ust. 

10. 

12. W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej uwierzytelnianego przy użyciu 

mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, po wpisaniu do 

formularza wniosku numerów PESEL wnioskodawcy i członków rodziny wielodzietnej, 

formularz wniosku może być uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL w 

zakresie imion, nazwiska, daty urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa wnioskodawcy i 

członków rodziny wielodzietnej.] 

<10. Wniosek o przyznanie karty lub wydanie jej duplikatu składany w postaci 

elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku gdy wniosek ten 

składany jest z wykorzystaniem systemu, o którym mowa w ust. 9a, w systemie tym 

może być zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności 

przesłanych danych w postaci elektronicznej. 

11. W przypadku gdy wniosek o przyznanie Karty lub jej duplikatu jest składany w 

formie, o której mowa w ust. 10, do wniosku dołącza się elektroniczne kopie 

dokumentów, o których mowa w ust. 4, 5 i 7, po uwierzytelnieniu ich w sposób 

określony w ust. 10. 

12. W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej, po wpisaniu do 

formularza wniosku numerów PESEL wnioskodawcy i członków rodziny 

wielodzietnej, formularz wniosku może być uzupełniony o dane zgromadzone w 
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rejestrze PESEL w zakresie imion, nazwiska, daty urodzenia, stanu cywilnego, 

obywatelstwa wnioskodawcy i członków rodziny wielodzietnej.> 

13. Wniosku nie uzupełnia się o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeżeli w oparciu o 

dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie można stwierdzić stopnia 

pokrewieństwa pomiędzy wnioskodawcą a członkami rodziny wielodzietnej. 

14. W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru 

PESEL zawartych w formularzu wniosku wnioskodawca wskazuje w formularzu wniosku 

poprawne dane. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego (Dz. U. poz. 1551 oraz z 2016 r. poz. 337) 

 

Art. 22. 

1. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, 

wniosek o wypłatę tych płatności, deklarację, o której mowa w art. 18 rozporządzenia nr 

809/2014, oraz pisemną umowę, o której mowa w art. 47 ust. 4 rozporządzenia nr 

639/2014, składa się na formularzach: 

1)   przesłanych lub udostępnionych przez Agencję - w przypadku wniosku; 

2)   opracowanych i udostępnionych przez Agencję - w przypadku deklaracji i umowy. 

2. Na potrzeby ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do 

tytoniu Agencja opracowuje jeden formularz umożliwiający złożenie także wniosku o: 

1)   przyznanie pomocy w ramach: 

a)  działania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 

z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1305/2013", w 

zakresie rocznych premii, o których mowa w art. 22 ust. 1 tego rozporządzenia, oraz 

działań, o których mowa w art. 28, art. 29 i art. 31 tego rozporządzenia, objętych 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 

b)  działania, o którym mowa w art. 36 lit. a pkt iv rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z 

dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. 

UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 

1698/2005", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; 

2)   wypłatę pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 36 lit. b pkt i oraz iii 

rozporządzenia nr 1698/2005, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013, w zakresie rocznych premii. 
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3. Agencja przesyła formularz wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności 

niezwiązanej do tytoniu oraz materiał graficzny (materiał geograficzny) lub udostępnia je 

na stronie internetowej Agencji, zgodnie z art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, 

rolnikowi, który złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich w poprzednim 

roku. Formularz oraz materiał graficzny (materiał geograficzny) udostępniony na stronie 

internetowej Agencji zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych. Do 

udostępnienia materiału graficznego (materiału geograficznego) na stronie internetowej 

Agencji przepisy w zakresie loginu i kodu dostępu, wydane na podstawie ust. 11, stosuje 

się odpowiednio. 

4. Do informacji dotyczącej maksymalnego kwalifikowalnego obszaru, o którym mowa w art. 

5 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 640/2014, przesłanej lub udostępnionej rolnikowi zgodnie 

z art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, w postępowaniu w sprawie o przyznanie 

płatności obszarowych przepisu art. 77 § 4 zdanie drugie Kodeksu postępowania 

administracyjnego nie stosuje się. 

5. Agencja przesyła wraz z formularzem oraz materiałem graficznym, o których mowa w ust. 

3, pouczenie o możliwości i trybie żądania doręczenia decyzji o przyznaniu płatności 

bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu, która uwzględnia w całości żądanie 

rolnika i nie określa zmniejszeń, wykluczeń lub pozostałych kar administracyjnych oraz 

nie ustala kwot podlegających odliczeniu, oraz złożenia odwołania od tej decyzji. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, rolnik składa kolejny wniosek o przyznanie 

płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu na formularzu przesłanym lub 

udostępnionym przez Agencję i dołącza do niego materiał graficzny (materiał 

geograficzny) przesłany lub udostępniony przez Agencję. 

7. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany za pomocą formularza 

umieszczonego na stronie internetowej Agencji, a z przepisów ustawy lub przepisów 

wydanych na podstawie ust. 11 wynika wymóg dołączenia do wniosku dokumentów, to 

do tego wniosku dołącza się: 

1)   w przypadku dokumentów, na których jest wymagany podpis osoby trzeciej: 

a)  kopie tych dokumentów w postaci elektronicznej w postaci pliku w formacie określonym 

w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 lub 

[b)  te dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym;] 

< b) te dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone zaawansowanym podpisem 

elektronicznym;> 

2)   w przypadku pozostałych dokumentów - te dokumenty, w postaci elektronicznej, 

utworzone za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji. 

8. W przypadku gdy kopie dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a, nie zostały 

dołączone do wniosku złożonego za pomocą formularza umieszczonego na stronie 

internetowej Agencji, dokumenty te można złożyć bezpośrednio do kierownika biura 

powiatowego Agencji lub nadać w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529). 

[9. Do złożenia wniosków, o których mowa w ust. 1, za pomocą formularza umieszczonego na 

stronie internetowej Agencji nie jest wymagany bezpieczny podpis elektroniczny.] 
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<9. Do złożenia wniosków, o których mowa w ust. 1, za pomocą formularza 

umieszczonego na stronie internetowej Agencji nie jest wymagany zaawansowany 

podpis elektroniczny.> 

10. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania, jakie powinny spełniać wnioski, o których mowa w ust. 1, mając na 

względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności 

bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu oraz konieczność zawarcia we 

wnioskach danych niezbędnych do prawidłowego przyznania płatności bezpośrednich i 

płatności niezwiązanej do tytoniu, a także przepisy, o których mowa w art. 1 pkt 1. 

11. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie 

internetowej Agencji, oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą 

formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji, w tym format pliku, w jakim 

będą dołączane do wniosku kopie dokumentów w postaci elektronicznej, przy 

uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne oraz biorąc pod uwagę identyfikację rolnika i 

zabezpieczenie przekazywanych danych przed dostępem osób nieuprawnionych. 

 

Art. 33. 

 1. Po zakończeniu postępowania w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich oraz 

płatności niezwiązanej do tytoniu decyzją ostateczną, a w przypadku gdy przysługuje na 

tę decyzję skarga do sądu administracyjnego: 

1)   po bezskutecznym upływie terminu na wniesienie tej skargi albo 

2)   po prawomocnym odrzuceniu albo oddaleniu tej skargi albo po prawomocnym umorzeniu 

postępowania sądowo-administracyjnego 

-   w aktach sprawy pozostawia się cyfrową kopię dokumentów powstałych w formie 

pisemnej, a skopiowane cyfrowo dokumenty poddaje się brakowaniu. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do dokumentów składających się na akta sprawy o: 

1)   wznowienie postępowania, 

2)   stwierdzenie nieważności, zmianę lub uchylenie decyzji, 

3)   stwierdzenie wygaśnięcia decyzji 

-   w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu, w 

postępowaniach przed kierownikiem biura powiatowego Agencji, dyrektorem oddziału 

regionalnego Agencji oraz Prezesem Agencji. 

3. Cyfrową kopię dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2: 

1)   sporządza się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114); 

2)   zapisuje się na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 
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[4. Organ właściwy w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, albo osoba przez niego 

upoważniona potwierdza bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodność z oryginałem cyfrowej kopii 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.] 

<4. Organ właściwy w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, albo osoba przez niego 

upoważniona potwierdza kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodność 

z oryginałem cyfrowej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.> 

5. Do postępowania z cyfrową kopią dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się 

odpowiednio przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, określające sposób 

postępowania z dokumentami elektronicznymi. 

6. W przypadku gdy z przepisów prawa wynika obowiązek wydania, przekazania lub 

dostarczenia akt spraw, o których mowa w ust. 1 lub 2, lub dokumentów składających się 

na te akta, lub odpisów, wyciągów lub kopii tych dokumentów, do spełnienia tego 

obowiązku wystarczające jest wydanie, przekazanie lub dostarczenie uwierzytelnionego 

wydruku cyfrowej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 

1888 oraz z 2016 r. poz. 337) 

Art. 33. 

1. Po zakończeniu ostateczną decyzją administracyjną postępowania w sprawie o przyznanie 

pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 i 10-12, a w przypadku 

gdy przysługuje na tę decyzję skarga do sądu administracyjnego: 

1)   po bezskutecznym upływie terminu na wniesienie tej skargi albo 

2)   po prawomocnym odrzuceniu albo oddaleniu tej skargi albo po prawomocnym umorzeniu 

postępowania sądowo-administracyjnego 

- w aktach sprawy pozostawia się cyfrową kopię dokumentów powstałych w formie pisemnej, 

a skopiowane cyfrowo dokumenty poddaje się brakowaniu. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do dokumentów składających się na akta sprawy o: 

1)   wznowienie postępowania, 

2)   stwierdzenie nieważności, zmianę lub uchylenie decyzji administracyjnej, 

3)   stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej 

- w sprawie o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 i 

10-12, w postępowaniu przed kierownikiem biura powiatowego Agencji, dyrektorem 

oddziału regionalnego Agencji oraz Prezesem Agencji. 

3. Cyfrową kopię dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2: 
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1)   sporządza się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114); 

2)   zapisuje się na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

[4. Organ właściwy w sprawie, o której mowa w ust. 1 lub 2, lub osoba przez niego 

upoważniona potwierdza bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodność z oryginałem cyfrowej kopii 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.] 

<4. Organ właściwy w sprawie, o której mowa w ust. 1 lub 2, lub osoba przez niego 

upoważniona potwierdza kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodność 

z oryginałem cyfrowej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.> 

5. Do postępowania z cyfrową kopią dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się 

odpowiednio przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach określające sposób 

postępowania z dokumentami elektronicznymi. 

6. W przypadku gdy z przepisów prawa wynika obowiązek wydania, przekazania lub 

dostarczenia akt sprawy, o której mowa w ust. 1 lub 2, lub dokumentów składających się 

na te akta, lub odpisów, wyciągów lub kopii tych dokumentów, do spełnienia tego 

obowiązku jest wystarczające wydanie, przekazanie lub dostarczenie uwierzytelnionego 

wydruku cyfrowej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2. 

 

Art. 42. 

1. Wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o przyznanie pomocy technicznej oraz wniosek o 

płatność składa się na formularzu opracowanym przez agencję płatniczą i udostępnionym 

przez: 

1)   agencję płatniczą - w przypadku działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a i b, pkt 

5, 6 i 8-12, oraz pomocy technicznej; 

2)   właściwy podmiot wdrażający - w przypadku działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 

1, 2, 3, 4 lit. c oraz pkt 7, 13 i 14. 

2. Na potrzeby ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 

3 ust. 1 pkt 8, w zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 

1305/2013, oraz w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10-12, agencja 

płatnicza opracowuje jeden formularz umożliwiający złożenie także wniosku o przyznanie 

płatności, o których mowa w art. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące 

płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach 

wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i 

rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009. 

3. Formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o przyznanie pomocy technicznej oraz 

wniosku o płatność oraz ich zmiany wymagają akceptacji instytucji zarządzającej. 
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4. Wnioski, o których mowa w ust. 1, można składać za pomocą formularza umieszczonego 

na stronie internetowej odpowiednio agencji płatniczej, podmiotu wdrażającego albo 

LGD, przy czym wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność mogą być składane 

za pomocą takiego formularza w ramach działań i poddziałań określonych w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 6 pkt 1. 

[5. Do złożenia wniosków, o których mowa w ust. 1, za pomocą formularza, o którym mowa w 

ust. 4, nie jest wymagany bezpieczny podpis elektroniczny.] 

<5. Do złożenia wniosków, o których mowa w ust. 1, za pomocą formularza, o którym 

mowa w ust. 4, nie jest wymagany zaawansowany podpis elektroniczny.> 

6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   działania lub poddziałania, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o 

płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej 

agencji płatniczej, podmiotu wdrażającego albo LGD, 

2)   szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie 

pomocy, wniosku o przyznanie pomocy technicznej oraz wniosku o płatność umieszczony 

na stronie internetowej, oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą 

takiego formularza umieszczonego na stronie internetowej, w tym format pliku, w jakim 

będą dołączane do wniosku kopie dokumentów w postaci elektronicznej 

- przy uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne oraz biorąc pod uwagę identyfikację 

podmiotu ubiegającego się o przyznanie lub wypłatę pomocy lub pomocy technicznej i 

zabezpieczenie przekazywanych danych przed dostępem osób nieuprawnionych. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 

2365 oraz z 2016 r. poz. 925) 

Art. 79. 

1. Wytwórca będący uczestnikiem aukcji, od godziny otwarcia do godziny zamknięcia sesji 

aukcji, przekazuje ofertę za pomocą formularza zamieszczonego na internetowej 

platformie aukcyjnej, o której mowa w art. 78 ust. 6. 

2. Uczestnik aukcji w trakcie sesji aukcji składa jedną ofertę dla energii elektrycznej, która 

będzie wytworzona w danej instalacji. 

3. Oferta złożona przez uczestnika aukcji zawiera w szczególności: 

1)   nazwę i adres siedziby uczestnika aukcji; 

2)   rodzaj i moc zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnego źródła energii, w której 

będzie wytwarzana energia elektryczna przez uczestnika aukcji; 

3)   ilość określoną w MWh i cenę wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 

MWh, za jaką uczestnik aukcji zobowiązuje się sprzedać tę energię; 

4)   wskazanie sprzedawcy zobowiązanego, na którego obszarze działania zlokalizowana 

będzie ta instalacja - w przypadku, gdy energia elektryczna będzie wytwarzana w 
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instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 

mniejszej niż 500 kW; 

5)   w przypadku wytwórców, o których mowa w art. 72 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b, 

oświadczenie o następującej treści: 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 

233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że instalacja 

odnawialnego źródła energii, w której będzie wytwarzana energia elektryczna z 

odnawialnych źródeł energii, spełnia wymagania, o których mowa w art. 42 ust. 6-9 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii."; klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; 

6)   ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wyrażoną w MWh, jaką 

uczestnik aukcji planuje wytworzyć w instalacji odnawialnego źródła energii w kolejnych 

następujących po sobie latach kalendarzowych, w tym ilość energii elektrycznej wyrażoną 

w MWh, planowaną do wytworzenia w instalacji odnawialnego źródła energii o stopniu 

wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszym niż 4000 MWh/MW/rok; 

7)   miejsce przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii do sieci dystrybucyjnej lub 

sieci przesyłowej, określone w warunkach przyłączenia albo w umowie o przyłączenie; 

8)   zobowiązanie się uczestnika aukcji do: 

a)  wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 

instalacji odnawialnego źródła energii, która powstanie lub zostanie zmodernizowana po 

dniu przeprowadzenia aukcji, w terminie 48 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji, a w 

przypadku energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii 

wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej: 

–   energię promieniowania słonecznego - w terminie 24 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji, 

–   siłę wiatru na morzu - w terminie 72 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji, 

b)  rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji 

odnawialnego źródła energii nie później niż pierwszego dnia miesiąca następującego po 

upływie miesiąca od miesiąca, w którym nastąpiło zamknięcie aukcji - w przypadku 

wytwórcy, o którym mowa w art. 71 ust. 1; 

9)   w przypadku wytwórców, o których mowa w art. 72, oświadczenie o następującej treści: 

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 

233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że: 

1)   do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii nie będą 

wykorzystywane: 

a)   drewno pełnowartościowe oraz zboże pełnowartościowe w przypadku: 

-    instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja, 

wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż biogaz rolniczy, 

-    instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja 

wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej 

instalacji spalania biomasy, 
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-    instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego 

oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej 

biomasę, biogaz lub biogaz rolniczy, 

-    instalacji termicznego przekształcania odpadów, 

b)   drewno pełnowartościowe w przypadku instalacji spalania wielopaliwowego, 

dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, 

wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biopłyny, 

c)   paliwa kopalne lub paliwa powstałe z ich przetworzenia w przypadku instalacji 

odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej 

biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy, 

d)   biomasa zanieczyszczona w celu zwiększenia jej wartości opałowej lub zawierająca 

substancje niewystępujące naturalnie w danym rodzaju biomasy - w przypadku 

dedykowanej instalacji spalania biomasy, a także instalacji spalania wielopaliwowego, 

dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, 

wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biopłyny, biogaz lub 

biogaz rolniczy, 

e)   substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii - w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biogazu 

rolniczego, 

f)   substraty inne niż wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy wymienionej w lit. e - w przypadku 

wytwarzania energii elektrycznej z biopłynów, 

g)   biopłyny, które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju, określonych w art. 

28b-28bc ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; 

2)   dochowany zostanie wymóg udziału biomasy pochodzącej z upraw energetycznych lub 

odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty 

oraz zbóż innych niż zboża pełnowartościowe w łącznej masie biomasy określony w 

przepisach wydanych na podstawie art. 61 ustawy wymienionej w pkt 1 lit. e - w 

przypadku instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała 

instalacja; 

3)   łączna wartość pomocy publicznej, o której mowa w art. 39 ust. 2 pkt 2-4 ustawy 

wymienionej w pkt 1 lit. e, dla wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 72 ustawy 

wymienionej w pkt 1 lit. e, otrzymanej przed dniem złożenia tego oświadczenia, 

przeliczona na cenę jednostkową tej energii po uwzględnieniu planowanej ilości 

wytworzonej energii elektrycznej w tej instalacji odnawialnego źródła energii przekazanej 

w ofercie wytwórcy i okresu 15 lat udzielanej pomocy wynosi ... złotych za 1 MWh; 

4)   proponowana w ofercie wysokość ceny sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych 

źródeł energii, o której mowa w art. 79 ust. 3 pkt 3 ustawy wymienionej w pkt 1 lit. e, 

powiększona o jednostkową pomoc publiczną w wysokości wymienionej w pkt 3 

oświadczenia, nie przekroczy ceny referencyjnej, o której mowa w art. 77 ustawy 

wymienionej w pkt 1 lit. e, obowiązującej w dniu złożenia oferty przez tego wytwórcę."; 
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klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 

[4. Oferty opatruje się, pod rygorem nieważności, bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z 

dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 

r. poz. 1662), zwanej dalej "ustawą o podpisie elektronicznym", albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1114), zwanej dalej "ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania 

publiczne".] 

<4. Oferty opatruje się, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

5. Aukcja odbywa się w jednej sesji aukcji. 

6. Oferta każdego uczestnika aukcji jest niedostępna dla pozostałych uczestników aukcji. 

7. Oferta złożona na godzinę przed zamknięciem sesji aukcji wiąże uczestnika aukcji do 

końca danej sesji aukcji i nie może zostać wycofana. 

8. 
(118)

 Oferta podlega odrzuceniu jeżeli cena sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w 

ust. 3 pkt 3, wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 

72, powiększona o jednostkową pomoc publiczną, o której mowa w pkt 3 oświadczenia 

określonego w ust. 3 pkt 9, przekracza cenę referencyjną, o której mowa w art. 77, 

obowiązującą w dniu złożenia oferty przez uczestnika aukcji. 

 

Art. 138. 

1. Wniosek o wydanie certyfikatu zawiera w szczególności: 

1)   imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy; 

2)   datę i miejsce urodzenia wnioskodawcy; 

3)   adres zamieszkania oraz adres do korespondencji wnioskodawcy; 

4)   numer PESEL, o ile został nadany, albo rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość wnioskodawcy; 

5)   określenie zakresu certyfikatu, ze wskazaniem rodzaju instalacji odnawialnego źródła 

energii; 

6)   aktualne miejsce pracy lub wykonywania działalności gospodarczej przez 

wnioskodawcę; 

7)   podpis wnioskodawcy. 

2. Do wniosku o wydanie certyfikatu wnioskodawca dołącza: 

1)   kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 136 

ust. 3 pkt 1 lit. b, c, d lub e albo w ust. 4; 

2)   oświadczenie o wyrażeniu zgody albo o odmowie ujawnienia w rejestrze, o którym mowa 

w art. 158 ust. 1 pkt 1, informacji dotyczących miejsca pracy albo wykonywania 

działalności gospodarczej przez instalatora. 

3. Do wniosku o wydanie certyfikatu wnioskodawca dołącza oświadczenie następującej 

treści: 
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"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 

233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że posiadam pełną 

zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych i nie byłem 

skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów i obrotowi gospodarczemu."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

4. Wniosek o wydanie certyfikatu może być złożony za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). 

[5. Wniosek o wydanie certyfikatu złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1)   opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym albo 

2)   podpisuje się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.] 

<5. Wniosek o wydanie certyfikatu złożony za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej opatruje się: 

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

 

Art. 147. 

1. Prezes UDT udziela akredytacji na wniosek organizatora szkolenia. 

2. Wniosek o udzielenie akredytacji zawiera: 

1)   oznaczenie firmy organizatora szkolenia i adresu jego siedziby; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) organizatora szkolenia oraz numer 

identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej 

(REGON), jeżeli zostały nadane; 

3)   określenie: 

a)  typu przeprowadzanych szkoleń, 

b)  rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii w zakresie, w którym zamierza 

prowadzić szkolenie, 

c)  miejsca lub miejsc prowadzenia szkolenia; 

4)   podpis wnioskodawcy albo osoby uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy, ze 

wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

3. Do wniosku o udzielenie akredytacji dołącza się: 

1)   tablicę korelacji zakresu programowego szkolenia prowadzonego przez organizatora z 

zakresem programowym szkolenia określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 

152, 

2)   procedury systemu zarządzania szkoleniami, o których mowa w art. 146 ust. 2 pkt 2-4, 

3)   wykaz szkoleń z określeniem zakresu programowego dla danego typu szkolenia, z 

podziałem na grupy tematyczne i zagadnienia, 

4)   wykaz zajęć szkoleniowych oraz liczby godzin edukacyjnych, 



- 218 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

5)   wykaz urządzeń technicznych, w tym wyposażenia laboratoryjnego lub innych urządzeń 

do zajęć praktycznych, 

6)   wykaz osób prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne wraz z ich danymi 

osobowymi oraz danymi dotyczącymi wykształcenia oraz przebiegu praktyki zawodowej 

- dla danego typu szkolenia i rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii. 

4. Wniosek o udzielenie akredytacji może być złożony za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. 

[5. Wniosek o udzielenie akredytacji złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1)   opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym albo 

2)   podpisuje się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.] 

<5. Wniosek o udzielenie akredytacji złożony za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej opatruje się: 

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o 

niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881) 

 

Art. 6. 

1. Wnioski o odstępstwa, o których mowa w art. 11 ust. 8, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 4 i art. 17 

ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, składa się do ministra właściwego do spraw 

środowiska. 

[2. Wnioski sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

podpisem potwierdzonym zaufanym profilem elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej, zwanym dalej "profilem zaufanym ePUAP", na formularzu według wzoru 

określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 12, w języku polskim wraz z 

tłumaczeniem wniosku na język angielski.] 

<2. Wnioski sporządza się w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, 

na formularzu według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 

12, w języku polskim wraz z tłumaczeniem wniosku na język angielski.> 

3. Wniosek zawiera: 

1)   nazwę wnioskodawcy oraz adres i siedzibę, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba 

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - adres wykonywania działalności, numer 

telefonu lub adres poczty elektronicznej lub adres strony internetowej - o ile je posiada; 
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2)   datę sporządzenia wniosku; 

3)   przedmiot wniosku; 

4)   odniesienie do właściwego przepisu rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, na podstawie 

którego składany jest wniosek. 

4. W zależności od przedmiotu wniosku, wniosek zawiera także: 

(pkt 1-17  pominięto) 

5. W przypadku gdy wniosek dotyczy kilku oddziałów wnioskodawcy, dane, o których mowa 

w ust. 4 pkt 5-17, podaje się dla każdego oddziału oddzielnie. 

6. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje wniosek wyspecjalizowanej jednostce, 

o której mowa w art. 16, w celu wydania opinii. Przy zasięganiu opinii przepisu art. 106 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2013 r. poz. 267, z późn. zm.) nie stosuje się. 

7. Wyspecjalizowana jednostka, o której mowa w art. 16, wydaje opinię w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania wniosku. 

8. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii wyspecjalizowanej 

jednostki, o której mowa w art. 16, może w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku 

wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie, wyjaśnienie dotyczące informacji zawartych 

we wniosku lub usunięcie braków formalnych w terminie 14 dni, pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Po otrzymaniu uzupełnienia, wyjaśnienia lub 

poprawionego wniosku w wyznaczonym terminie przepisy ust. 6 i 7 stosuje się 

odpowiednio. 

9. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii wyspecjalizowanej 

jednostki, o której mowa w art. 16, weryfikuje wniosek w terminie nie dłuższym niż 30 

dni od dnia złożenia wniosku lub otrzymania uzupełnienia, wyjaśnienia lub poprawionego 

wniosku. 

10. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku minister właściwy do spraw środowiska 

występuje z wnioskiem o odstępstwa, o których mowa w ust. 1, do Komisji Europejskiej. 

11. W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku minister właściwy do spraw środowiska 

odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, wystąpienia z wnioskiem o odstępstwa, o 

których mowa w ust. 1, do Komisji Europejskiej. 

12. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

wniosków, o których mowa w ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia kompletności i 

przejrzystości danych i informacji, o których mowa w ust. 3 i 4. 

 

Art. 8. 

1. Autoryzacji na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych, o której mowa w art. 

13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, udziela minister właściwy do spraw 

środowiska poprzez wpisanie podmiotu do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1. 

2. Autoryzacja może zostać udzielona przedsiębiorstwu lub operatorowi, który spełnia 

następujące wymagania: 

1)   posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w działalności związanej ze stosowaniem 

gazowych środków gaśniczych lub obrotem takimi środkami; 
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2)   posiada zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i ich przetwarzanie; 

3)   posiada możliwość magazynowania halonów w szczelnie zamkniętych opakowaniach 

zabezpieczonych przed promieniami UV i wilgocią, w warunkach zapewniających 

zminimalizowanie ich emisji do środowiska. 

3. Wniosek o udzielenie autoryzacji zawiera dane, o których mowa w art. 7 ust. 5 pkt 1-3, i 

sporządza się na formularzu według wzoru określonego w przepisach wydanych na 

podstawie art. 9 ust. 8. 

4. Do wniosku o udzielenie autoryzacji załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie 

wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, oraz oświadczenie o spełnieniu wymagań, o 

których mowa w ust. 2 pkt 3, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. Oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści: "Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta 

zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

[5. Wniosek o udzielenie autoryzacji oraz oświadczenia dołączane do niego składa się w 

postaci pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Dokumenty potwierdzające spełnienie 

wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, składa się w kopii lub elektronicznej kopii. 

Minister właściwy do spraw środowiska może żądać od przedsiębiorstwa lub operatora 

przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.] 

<5. Wniosek o udzielenie autoryzacji oraz oświadczenia dołączane do niego składa się w 

formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej. Wniosek w postaci 

elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Dokumenty potwierdzające spełnienie 

wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, składa się w kopii lub elektronicznej 

kopii. Minister właściwy do spraw środowiska może żądać od przedsiębiorstwa lub 

operatora przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie 

wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.> 

6. W przypadku niezłożenia dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w ust. 4, 

minister właściwy do spraw środowiska odmawia udzielenia autoryzacji, w drodze decyzji 

administracyjnej. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska cofa udzieloną autoryzację i wykreśla 

przedsiębiorstwo lub operatora z rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1, w drodze decyzji 

administracyjnej, w przypadku gdy przedsiębiorstwo lub operator przestały spełniać 

wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3. 

 

Art. 9. 

1. Przedsiębiorstwa produkujące, stosujące lub wprowadzające na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej nowe substancje do zastosowania w charakterze substratów lub 

do celów laboratoryjnych i analitycznych, zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 

1005/2009, oraz przedsiębiorstwa stosujące substancje kontrolowane w charakterze 
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substratów, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, oraz prowadzące 

niszczenie substancji kontrolowanych, zgodnie z art. 22 i załącznikiem VII do tego 

rozporządzenia, obowiązane są uzyskać wpis do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1. 

2. W przypadku przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowe substancje do zastosowania w charakterze 

substratów lub do celów laboratoryjnych i analitycznych, zgodnie z art. 24 rozporządzenia 

(WE) nr 1005/2009, wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1, zawiera 

dane i informacje, o których mowa w art. 7 ust. 5 pkt 1-6. 

3. W przypadku przedsiębiorstw stosujących substancje kontrolowane w charakterze 

substratów, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, oraz prowadzących 

niszczenie substancji kontrolowanych, zgodnie z art. 22 i załącznikiem VII do tego 

rozporządzenia wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1, zawiera dane i 

informacje, o których mowa w art. 7 ust. 5 pkt 1-3 i 7, oraz: 

1)   w przypadku gdy przedsiębiorstwo stosuje substancje kontrolowane w charakterze 

substratów: 

a)  nazwę chemiczną substancji kontrolowanej, 

b)  skrócony opis procesu, w którym substancja jest stosowana, z określeniem reakcji 

chemicznej zachodzącej w tym procesie, w której substancja kontrolowana ulega 

całkowitemu przekształceniu ze stanu pierwotnego, 

c)  nazwę chemiczną produktu otrzymywanego w tym procesie w wyniku transformacji 

chemicznej substancji kontrolowanej, 

d)  wielkość emisji substancji kontrolowanej w tym procesie; 

2)   w przypadku gdy przedsiębiorstwo prowadzi niszczenie substancji kontrolowanej - 

skrócony opis technologii niszczenia. 

[4. Wnioski sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na formularzu według wzoru 

określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 8.] 

<4. Wnioski sporządza się w postaci elektronicznej na formularzu według wzoru 

określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 i opatruje kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP.> 

5. Minister właściwy do spraw środowiska odmawia wpisania przedsiębiorstwa stosującego 

substancje kontrolowane w charakterze substratów oraz prowadzących niszczenie 

substancji kontrolowanych do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1, w drodze decyzji 

administracyjnej, w przypadku gdy stosowanie substancji kontrolowanej w charakterze 

substratu jest niezgodne z definicją substratu zawartą w art. 3 pkt 11 rozporządzenia (WE) 

nr 1005/2009 albo technologia niszczenia substancji kontrolowanej jest niezgodna z 

technologiami wymienionymi w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 1005/2009. 

[6. Przedsiębiorstwa, które uzyskały wpis do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1, i 

zaprzestały prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1, są obowiązane 

poinformować o tym fakcie ministra właściwego do spraw środowiska, w postaci 
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elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP, w terminie 60 dni od dnia zaprzestania prowadzenia takiej 

działalności.] 

<6. Przedsiębiorstwa, które uzyskały wpis do rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1, i 

zaprzestały prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1, są obowiązane 

poinformować o tym fakcie ministra właściwego do spraw środowiska, pismem w 

postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w terminie 60 dni od dnia 

zaprzestania prowadzenia takiej działalności.> 

7. Minister właściwy do spraw środowiska po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 6, 

wykreśla przedsiębiorstwo z rejestru, o którym mowa w art. 7 ust. 1. 

8. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o 

udzielenie autoryzacji oraz wzory wniosków o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 7 

ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia kompletności danych i informacji 

przedstawianych we wnioskach oraz zapewnienia możliwości identyfikacji halonów, 

nowej substancji lub substancji kontrolowanej stosowanej w charakterze substratu i 

technologii niszczenia, oraz identyfikacji przedsiębiorstw lub operatorów. 

 

Art. 25. 

1. Jednostką oceniającą personel może być podmiot: 

1)   prowadzący działalność w zakresie kształcenia lub prowadzenia badań w zakresie 

substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych w dziedzinie będącej 

przedmiotem egzaminów dla osób ubiegających się o certyfikat dla personelu; 

2)   dysponujący odpowiednim wyposażeniem technicznym niezbędnym do przeprowadzania 

egzaminów w części praktycznej, zgodnie z zakresem tematycznym egzaminów 

określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 2; 

3)   zatrudniający osoby posiadające odpowiednią wiedzę teoretyczną i doświadczenie 

praktyczne umożliwiające ocenę umiejętności praktycznych i teoretycznych osób 

przystępujących do egzaminu; 

4)   który uzyskał wpis do rejestru jednostek oceniających personel. 

2. Wymóg dotyczący zakresu działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy 

podmiotu będącego producentem lub operatorem urządzeń będących rozdzielnicami 

wysokiego napięcia lub zawierających rozpuszczalniki, który może pełnić funkcję 

jednostki oceniającej personel w zakresie odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z 

tych urządzeń. 

3. Jednostka oceniająca personel: 

1)   posiada procedury przygotowywania egzaminów, w tym posiada pulę pytań 

egzaminacyjnych i ją aktualizuje, z uwzględnieniem zasady tajności pytań 

egzaminacyjnych; 

2)   posiada procedury przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminów poprawkowych; 
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3)   wyznacza skład komisji egzaminacyjnej oraz wyznacza spośród członków komisji 

egzaminacyjnej przewodniczącego oraz zapewnia, aby członkami komisji egzaminacyjnej 

nie były osoby, które przeprowadziły szkolenie osoby egzaminowanej; 

4)   wydaje osobie, która złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, dokument 

potwierdzający złożenie egzaminu i określający zakres egzaminu, zgodnie ze wzorem 

określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 2; 

5)   opracowuje i stosuje procedury w zakresie sprawozdawczości z przeprowadzonych 

egzaminów oraz prowadzi rejestr przeprowadzonych egzaminów zawierający ich wyniki i 

dokumentuje, w postaci pisemnej i elektronicznej, jednostkowe i łączne wyniki 

egzaminów. 

[4. Podmiot zamierzający pełnić funkcję jednostki oceniającej personel zgłasza taki zamiar w 

postaci pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP do jednostki certyfikującej personel.] 

<4. Podmiot zamierzający pełnić funkcję jednostki oceniającej personel zgłasza taki 

zamiar w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej do jednostki 

certyfikującej personel. Zgłoszenie w postaci elektronicznej opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP.> 

5. Zgłoszenie zawiera nazwę podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku podmiotu 

zamierzającego pełnić funkcję jednostki oceniającej personel będącego osobą fizyczną 

prowadzącą działalność gospodarczą - adres wykonywania działalności oraz numer 

identyfikacji podatkowej, o ile został nadany, i numer wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego, jeżeli podmiot podlega wpisowi do tego rejestru. 

[6. Do zgłoszenia dołącza się, w postaci pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, oświadczenie o 

dysponowaniu odpowiednim wyposażeniem technicznym niezbędnym do przeprowadzania 

egzaminów oraz zatrudnianiu osób posiadających odpowiednią wiedzę teoretyczną i 

doświadczenie praktyczne. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Oświadczenie zawiera klauzulę następującej 

treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań.] 

<6. Do zgłoszenia dołącza się, w formie pisemnej w postaci papierowej albo 

elektronicznej, oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim wyposażeniem 

technicznym niezbędnym do przeprowadzania egzaminów oraz zatrudnianiu osób 

posiadających odpowiednią wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne. 

Oświadczenie w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem 
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świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula 

ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.> 

7. Kierownik jednostki certyfikującej personel przed dokonaniem wpisu podmiotu do rejestru 

jednostek oceniających personel zleca kontrolę, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1. 

8. W przypadku gdy podmiot zamierzający pełnić funkcję jednostki oceniającej personel 

spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania zgłoszenia kierownik jednostki certyfikującej personel dokonuje wpisu tego 

podmiotu do rejestru jednostek oceniających personel, zawiadamiając ten podmiot o 

dokonaniu wpisu. 

9. W przypadku gdy podmiot zamierzający pełnić funkcję jednostki oceniającej personel nie 

spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, kierownik jednostki certyfikującej 

personel odmawia dokonania wpisu tego podmiotu do rejestru jednostek oceniających 

personel, zawiadamiając ten podmiot o odmowie dokonania wpisu. 

10. W przypadku odmowy dokonania wpisu do rejestru jednostek oceniających personel, 

podmiotowi, o którym mowa w ust. 9, przysługuje odwołanie do Komitetu 

Odwoławczego, o którym mowa w art. 35 ust. 1. Przepisy art. 22 ust. 6-10 stosuje się. 

 

Art. 27. 

1. Szkolenia w zakresie wiedzy niezbędnej do uzyskania certyfikatu dla personelu mogą 

prowadzić podmioty, które: 

1)   dysponują odpowiednim wyposażeniem technicznym niezbędnym do przeprowadzania 

szkoleń w części praktycznej, w zakresie zgodnym z zakresem tematycznym egzaminów 

określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 4; 

2)   posiadają programy szkoleń zgodne z zakresem tematycznym egzaminów określonym w 

przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 4 i materiały szkoleniowe niezbędne 

do prowadzenia szkoleń; 

3)   zatrudniają osoby posiadające wiedzę teoretyczną i doświadczenie praktyczne 

gwarantujące prawidłowy przebieg szkolenia; 

4)   uzyskały wpis do rejestru jednostek prowadzących szkolenia. 

[2. Podmiot zamierzający pełnić funkcję jednostki prowadzącej szkolenia zgłasza taki zamiar, 

w postaci pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, do jednostki certyfikującej personel.] 

<2. Podmiot zamierzający pełnić funkcję jednostki prowadzącej szkolenia zgłasza taki 

zamiar w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej do jednostki 

certyfikującej personel. Zgłoszenie w postaci elektronicznej opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP.> 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera nazwę podmiotu, jego siedzibę i adres, a w 

przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - 

adres wykonywania działalności, oraz numer identyfikacji podatkowej, o ile został 
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nadany, i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podmiot podlega 

wpisowi do tego rejestru, oraz planowany zakres prowadzenia szkoleń. 

[4. Do zgłoszenia dołącza się, w postaci pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, oświadczenie o 

spełnieniu wymagań określonych w ust. 1 pkt 1-3, składane pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oświadczenie zawiera klauzulę 

następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań.] 

<4. Do zgłoszenia dołącza się, w formie pisemnej w postaci papierowej albo 

elektronicznej, oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w ust. 1 pkt 1–3, 

składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Oświadczenie w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta 

zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.> 

5. Kierownik jednostki certyfikującej personel przed dokonaniem wpisu podmiotu do rejestru 

jednostek prowadzących szkolenia zleca kontrolę, o której mowa w ust. 10 pkt 1. 

6. Jednostka prowadząca szkolenia może być równocześnie jednostką oceniającą personel, o 

ile spełnia wymagania dla obu jednostek, pod warunkiem udokumentowania rozdzielenia 

obu funkcji, szczególnie w zakresie oceny części praktycznej egzaminu. 

7. Osoba, która odbyła szkolenie w jednostce prowadzącej szkolenia pełniącej jednocześnie 

funkcję jednostki oceniającej personel, nie może składać egzaminu w tej jednostce. 

8. W przypadku spełnienia przez podmiot zamierzający pełnić funkcję jednostki prowadzącej 

szkolenia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania zgłoszenia kierownik jednostki certyfikującej personel dokonuje wpisu tego 

podmiotu do rejestru jednostek prowadzących szkolenia, zawiadamiając ten podmiot o 

dokonaniu wpisu. 

9. W przypadku gdy podmiot zamierzający pełnić funkcję jednostki prowadzącej szkolenia 

nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, kierownik jednostki certyfikującej 

personel odmawia dokonania wpisu tego podmiotu do rejestru jednostek prowadzących 

szkolenia, zawiadamiając ten podmiot o odmowie dokonania wpisu. 

10. Jednostka certyfikująca personel jest obowiązana do przeprowadzania: 

1)   kontroli podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki prowadzącej szkolenia przed 

dokonaniem wpisu podmiotu do rejestru jednostek prowadzących szkolenia, 

2)   nie rzadziej niż co trzy lata kontroli jednostki prowadzącej szkolenia 

-   w celu sprawdzenia spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3; przepisy art. 26 

ust. 2-9 stosuje się odpowiednio. 

11. W razie stwierdzenia naruszenia przez jednostkę prowadzącą szkolenia wymagań, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1-3, kierownik jednostki certyfikującej personel wykreśla tę 
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jednostkę prowadzącą szkolenia z rejestru jednostek prowadzących szkolenia, 

zawiadamiając tę jednostkę o wykreśleniu. 

12. W przypadku odmowy dokonania wpisu lub wykreślenia z rejestru jednostek 

prowadzących szkolenia przysługuje odwołanie do Komitetu Odwoławczego, o którym 

mowa w art. 35 ust. 1. Przepisy art. 22 ust. 6-10 stosuje się. 

 

Art. 37. 

1. Osoba fizyczna wykonująca czynność polegającą na odzysku substancji kontrolowanych 

lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach 

silnikowych jest obowiązana do posiadania zaświadczenia o odbytym szkoleniu, o którym 

mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. 

ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i 

Rady, minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki 

wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do 

wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych 

zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 

25), zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) nr 307/2008". 

2. Jednostkami prowadzącymi szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych lub 

fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach 

silnikowych i uprawnionymi do wydawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu w 

rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 307/2008 mogą być podmioty, które: 

1)   prowadzą działalność w zakresie dokonywania napraw i przeglądów systemów 

klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych lub prowadzenia badań w zakresie 

klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych; 

2)   zatrudniają osoby posiadające odpowiednią wiedzę teoretyczną i doświadczenie 

praktyczne, umożliwiające prowadzenie szkoleń, w szczególności posiadające 

udokumentowaną co najmniej 3-miesięczną praktykę w wykonywaniu napraw i 

przeglądów systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych; 

3)   dysponują materiałami szkoleniowymi oraz odpowiednim wyposażeniem technicznym 

niezbędnym do prowadzenia szkoleń w części praktycznej w zakresie tematycznym 

zgodnym z zakresem programu szkolenia określonym w rozporządzeniu (WE) nr 

307/2008, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących odzysku substancji kontrolowanych i 

fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach 

silnikowych; 

4)   uzyskały wpis do rejestru jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu. 

3. Jednostki, o których mowa w ust. 2, są obowiązane do tworzenia, prowadzenia oraz 

udostępniania na swojej stronie internetowej rejestrów wydanych zaświadczeń o odbytym 

szkoleniu. 

4. Rejestry, o których mowa w ust. 3, są prowadzone w postaci elektronicznej przy użyciu 

systemów teleinformatycznych, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
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Administratorami danych zawartych w rejestrach, o których mowa w ust. 3, są jednostki 

prowadzące szkolenia. 

5. Rejestry, o których mowa w ust. 3, zawierają: 

1)   numer wydanego zaświadczenia o odbytym szkoleniu; 

2)   imię i nazwisko osoby, która uzyskała zaświadczenie o odbytym szkoleniu. 

6. Rejestry, o których mowa w ust. 3, są jawne, a korzystanie z nich jest bezpłatne. 

[7. Podmiot zamierzający pełnić funkcję jednostki, o której mowa w ust. 2, obowiązany jest 

zgłosić zamiar rozpoczęcia prowadzenia szkoleń i wydawania zaświadczeń o odbytym 

szkoleniu, w postaci pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, do jednostki certyfikującej 

personel.] 

<7. Podmiot zamierzający pełnić funkcję jednostki, o której mowa w ust. 2, jest 

obowiązany zgłosić do jednostki certyfikującej personel zamiar rozpoczęcia 

prowadzenia szkoleń i wydawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu, w formie 

pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej. Zgłoszenie w postaci 

elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

8. Zgłoszenie zawiera: 

1)   nazwę podmiotu; 

2)   adres i siedzibę, a w przypadku gdy podmiotem zamierzającym pełnić funkcję jednostki, 

o której mowa w ust. 2, jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - adres 

wykonywania działalności; 

3)   numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany, i numer wpisu do Krajowego 

Rejestru Sądowego, jeżeli podmiot podlega wpisowi do tego rejestru. 

[9. Do zgłoszenia dołącza się, w postaci pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, oświadczenie o 

spełnieniu wymagań określonych w ust. 2 pkt 1-3, składane pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oświadczenie zawiera klauzulę 

następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań.] 

<9. Do zgłoszenia dołącza się, w formie pisemnej w postaci papierowej albo 

elektronicznej, oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w ust. 2 pkt 1–3, 

składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Oświadczenie w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula 

ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.> 
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10. Kierownik jednostki certyfikującej personel przed dokonaniem wpisu podmiotu do 

rejestru jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu zleca kontrolę, o której 

mowa w ust. 13. 

11. W przypadku spełnienia przez podmiot zamierzający pełnić funkcję jednostki, o której 

mowa w ust. 2, wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, kierownik jednostki 

certyfikującej personel, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, dokonuje wpisu 

tego podmiotu do rejestru jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu, 

zawiadamiając o dokonaniu wpisu ten podmiot. 

12. W przypadku gdy podmiot zamierzający pełnić funkcję jednostki, o której mowa w ust. 2, 

nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, kierownik jednostki certyfikującej 

personel odmawia dokonania wpisu do rejestru jednostek wydających zaświadczenia o 

odbytym szkoleniu, zawiadamiając o odmowie ten podmiot. 

13. Jednostka certyfikująca personel przeprowadza kontrolę przed dokonaniem wpisu 

podmiotu do rejestru jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu i nie 

rzadziej niż raz na 3 lata, w celu stwierdzenia, czy spełniają one wymagania określone w 

ust. 2 pkt 1-3. 

14. Do kontroli jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu przepisy art. 26 

ust. 2-9 stosuje się odpowiednio. 

15. W razie stwierdzenia naruszenia przez jednostkę wydającą zaświadczenia o odbytym 

szkoleniu wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, kierownik jednostki certyfikującej 

personel wykreśla tę jednostkę z rejestru jednostek wydających zaświadczenia o odbytym 

szkoleniu, zawiadamiając tę jednostkę o wykreśleniu. 

16. W przypadku odmowy wpisu do rejestru jednostek wydających zaświadczenia o odbytym 

szkoleniu albo wykreślenia jednostki z tego rejestru przysługuje odwołanie do Komitetu 

Odwoławczego, o którym mowa w art. 35 ust. 1. Przepisy art. 22 ust. 6-10 stosuje się. 

17. Zaświadczenie o odbytym szkoleniu wydawane jest zgodnie ze wzorem określonym w 

przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 6. 

 

Art. 41. 

1. Tworzy się bazę danych, w której gromadzone są dane zawarte w sprawozdaniach, o 

których mowa w art. 39 ust. 2, przekazywanych przez podmioty prowadzące działalność 

w poszczególnych sektorach, zwaną dalej "bazą danych". 

2. Wszelkie dane zawarte w bazie danych, o której mowa w ust. 1, są zabezpieczone, a dostęp 

do nich mają wyłącznie osoby upoważnione przez kierownika wyspecjalizowanej 

jednostki. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i 

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób gromadzenia danych zawartych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 39 

ust. 2, 

2)   sposób zapewnienia ochrony danych podmiotów i osób przekazujących sprawozdania, 

o których mowa w art. 39 ust. 2, 
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3)   wzór dokumentu elektronicznego stanowiącego formularz sprawozdań, o których 

mowa w art. 39 ust. 2, oraz wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 40 ust. 5 

-   kierując się potrzebą zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu przekazywania 

sprawozdań oraz jednolitości i kompletności danych w nich zawartych, stworzenia 

możliwości uzyskania z bazy danych informacji o ilościach substancji kontrolowanych 

i nowych substancji, a także fluorowanych gazów cieplarnianych przywiezionych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odrębnie z terytorium Unii Europejskiej i spoza 

terytorium Unii Europejskiej, wywiezionych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

odrębnie na terytorium Unii Europejskiej i poza terytorium Unii Europejskiej, 

zmagazynowanych przez podmioty przekazujące sprawozdania oraz zastosowanych w 

poszczególnych sektorach do wytwarzania poszczególnych rodzajów produktów, 

stacjonarnych i ruchomych urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic 

oraz systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, do napełniania, 

konserwacji lub serwisowania poszczególnych rodzajów urządzeń i systemów ochrony 

przeciwpożarowej i ruchomych urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej, 

gaśnic oraz systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także w 

innych procesach, oraz ilości substancji kontrolowanych i nowych substancji, a także 

fluorowanych gazów cieplarnianych odzyskanych, poddanych recyklingowi, 

zregenerowanych i zniszczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Podmioty użytkujące systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i 

przeznaczone do zastosowań krytycznych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

1005/2009, przekazują do wyspecjalizowanej jednostki sprawozdania zawierające 

informacje o ilościach halonów zawartych w poszczególnych rodzajach sprzętu lub 

obiektach na dzień 31 grudnia roku objętego sprawozdaniem, zastosowanych w tych 

rodzajach sprzętu lub obiektach i wyemitowanych z nich w ciągu roku objętego 

sprawozdaniem oraz zmagazynowanych na dzień 31 grudnia roku objętego 

sprawozdaniem, a także informacje o postępie w zastępowaniu halonów i działaniach 

podjętych w celu ograniczenia emisji halonów, w postaci elektronicznej, do dnia 28 lutego 

za rok poprzedni. 

[5. Podmioty użytkujące systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i 

przeznaczone do zastosowań krytycznych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009, 

będące na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej, przekazują do Ministra Obrony Narodowej sprawozdania, o których mowa w 

ust. 4, w postaci pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w terminie do dnia 28 lutego za rok 

poprzedni. Minister Obrony Narodowej przygotowuje zbiorcze zestawienie sprawozdań i 

przekazuje je do wyspecjalizowanej jednostki, w postaci elektronicznej, do dnia 31 marca 

za rok poprzedni.] 

<5. Podmioty użytkujące systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające 

halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych, zgodnie z rozporządzeniem 

(WE) nr 1005/2009, będące na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Sił 
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Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przekazują do Ministra Obrony Narodowej 

sprawozdania, o których mowa w ust. 4, w formie pisemnej w postaci papierowej 

albo elektronicznej, w terminie do dnia 28 lutego za rok poprzedni. Sprawozdania w 

postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Minister Obrony Narodowej 

przygotowuje zbiorcze zestawienie sprawozdań i przekazuje je do wyspecjalizowanej 

jednostki, w postaci elektronicznej, do dnia 31 marca za rok poprzedni.> 

6. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i 

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 4, kierując się potrzebą zapewnienia jednolitego 

sposobu przekazywania danych o ilościach poszczególnych halonów zawartych w 

poszczególnych rodzajach sprzętu i poszczególnych rodzajach obiektów, a także o 

ilościach poszczególnych halonów zastosowanych i zmagazynowanych do 

poszczególnych zastosowań krytycznych i działaniach, jakie są podejmowane przez 

użytkowników w celu zastosowania technologii alternatywnych. 

 

 

U S T A W A     z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. 

zm.) 

Art. 203. 

 1. Jeżeli ustawa przewiduje złożenie przez dłużnika pisemnego oświadczenia, że 

przedstawione informacje są prawdziwe i zupełne, oświadczenie to zawiera klauzulę 

następującej treści: 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". 

[2. Jeżeli ustawa przewiduje złożenie dokumentu w postaci elektronicznej, dokument składa 

się za pośrednictwem Rejestru i opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.] 

<2. Jeżeli ustawa przewiduje złożenie dokumentu w postaci elektronicznej, dokument 

składa się za pośrednictwem Rejestru i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.> 

3. Dokumenty złożone w postaci elektronicznej drukuje się i załącza do akt wyłącznie na 

zarządzenie sędziego-komisarza. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542) 

 

Art. 10. 

1. [Krajowy ośrodek informuje niezwłocznie, w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
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certyfikatu albo w postaci papierowej, podmiot ubiegający się o otwarcie rachunku w 

rejestrze Unii albo posiadacza rachunku w tym rejestrze o:] 

 <Krajowy ośrodek informuje niezwłocznie, pismem w postaci elektronicznej 

opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo pismem w postaci 

papierowej, podmiot ubiegający się o otwarcie rachunku w rejestrze Unii albo 

posiadacza rachunku w tym rejestrze o:> 

1)   odmowie dokonania czynności przez Krajowy ośrodek w zakresie otwierania rachunku, 

aktualizacji danych dotyczących rachunku, zamykania rachunku w rejestrze Unii oraz 

zatwierdzania upoważnionego przedstawiciela i dodatkowego upoważnionego 

przedstawiciela, o których mowa w art. 22 ust. 2, art. 24 ust. 5, art. 25 ust. 3 oraz art. 28 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013; 

2)   zawieszeniu dostępu upoważnionego przedstawiciela lub dodatkowego upoważnionego 

przedstawiciela do rachunku w rejestrze Unii lub do procesów, do których upoważniony 

przedstawiciel miałby w przeciwnym przypadku dostęp, o którym mowa w art. 34 ust. 1-4 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera: 

1)   oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dokonanie czynności w rejestrze Unii; 

2)   określenie rodzaju czynności, której dokonania odmówiono, ze wskazaniem jej podstawy 

prawnej, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 389/2013; 

3)   uzasadnienie odmowy dokonania czynności, o której mowa w ust. 1 pkt 1; 

4)   pouczenie o prawie i terminie wniesienia sprzeciwu od odmowy dokonania czynności 

przez Krajowy ośrodek, zgodnie z art. 22 ust. 3, art. 24 ust. 6 oraz art. 25 ust. 3 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013. 

3. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera: 

1)   oznaczenie posiadacza rachunku w rejestrze Unii, którego dotyczy zawieszenie dostępu; 

2)   uzasadnienie zawieszenia dostępu; 

3)   pouczenie o prawie i terminie wniesienia sprzeciwu od zawieszenia dostępu, o którym 

mowa w art. 34 ust. 1 i 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013, zgodnie z art. 34 ust. 

6 tego rozporządzenia. 

4. Sprzeciw wraz z uzasadnieniem wnosi się za pośrednictwem Krajowego ośrodka do 

ministra właściwego do spraw środowiska, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

informacji. 

5. Termin do wniesienia sprzeciwu podlega przywróceniu, jeżeli podmiot ubiegający się o 

otwarcie rachunku w rejestrze Unii albo posiadacz rachunku w tym rejestrze 

uprawdopodobni, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy. 

6. W przypadku gdy Krajowy ośrodek uzna sprzeciw w całości za uzasadniony, w terminie 14 

dni od dnia jego otrzymania, podejmuje czynność, której dokonania odmówił, albo 

przywraca dostęp upoważnionego przedstawiciela lub dodatkowego upoważnionego 

przedstawiciela do rachunku w rejestrze Unii lub do procesów z tego rachunku. 

7. W przypadku gdy Krajowy ośrodek nie uzna sprzeciwu w całości za uzasadniony, w 

terminie określonym w ust. 6, przekazuje sprzeciw do ministra właściwego do spraw 

środowiska. 
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8. Minister właściwy do spraw środowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprzeciwu 

wydaje decyzję o uwzględnieniu sprzeciwu w całości lub w części i nakazuje Krajowemu 

ośrodkowi dokonanie danej czynności albo przywrócenie dostępu albo wydaje decyzję o 

odmowie uwzględnienia sprzeciwu. 

9. Kopię ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 8, minister właściwy do spraw środowiska 

przekazuje Krajowemu ośrodkowi. 

10. Krajowy ośrodek wykonuje decyzję o uwzględnieniu sprzeciwu w całości lub w części, w 

terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

Art. 32. 

1. Zadania inwestycyjne ujęte w krajowym planie inwestycyjnym są realizowane zgodnie z 

zatwierdzonymi wskaźnikami zgodności. 

2. Przez wskaźniki zgodności rozumie się parametry służące wykazaniu, że zadanie 

inwestycyjne jest realizowane zgodnie z zasadami określonymi w Komunikacie Komisji 

nr 2011/C 99/03. 

3. Wskaźniki zgodności określa załącznik nr 2 do ustawy. 

4. Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne ujęte w krajowym planie inwestycyjnym składa 

do ministra właściwego do spraw środowiska, nie później niż w terminie 3 miesięcy przed 

dniem rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego, wniosek o zatwierdzenie 

odpowiedniego dla realizacji danego zadania inwestycyjnego wskaźnika lub wskaźników 

zgodności. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera w szczególności: 

1)   charakterystykę zadania inwestycyjnego; 

2)   proponowany wskaźnik lub wskaźniki zgodności oraz ich wartość: 

a)  przed rozpoczęciem realizacji zadania, 

b)  po zakończeniu realizacji zadania. 

6. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje Krajowemu ośrodkowi wniosek, o 

którym mowa w ust. 4, w celu wydania opinii na temat prawidłowości doboru wskaźnika 

lub wskaźników zgodności proponowanych w tym wniosku. Krajowy ośrodek przekazuje 

ministrowi właściwemu do spraw środowiska opinię w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku. Przy zasięganiu opinii przepisu art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

[7. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, sporządza się w postaci papierowej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, na formularzu według wzoru określonego w przepisach 

wydanych na podstawie art. 36 ust. 6 pkt 1.] 

<7. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, sporządza się w postaci papierowej albo 

elektronicznej, za pomocą formularza, według wzoru określonego w przepisach 

wydanych na podstawie art. 36 ust. 6 pkt 1. Wniosek w postaci elektronicznej 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

8. Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze decyzji: 
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1)   zatwierdza proponowany we wniosku wskaźnik lub wskaźniki zgodności dla danego 

zadania inwestycyjnego lub 

2)   odmawia zatwierdzenia proponowanego wskaźnika lub wskaźników zgodności - w 

przypadku gdy wskaźnik lub wskaźniki zgodności nie zostały dobrane prawidłowo dla 

realizacji danego zadania inwestycyjnego. 

9. Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne przedkłada ministrowi właściwemu do spraw 

środowiska poświadczenie osiągnięcia zatwierdzonego wskaźnika lub wskaźników 

zgodności, w terminie 3 miesięcy od dnia sporządzenia tego poświadczenia, chyba że 

poświadczenie to sporządza minister właściwy do spraw środowiska. 

10. Poświadczenie osiągnięcia każdego z zatwierdzonych wskaźników zgodności sporządza: 

1)   minister właściwy do spraw środowiska w zakresie: 

a)  sieci przesyłowych i dystrybucyjnych elektroenergetycznych, 

b)  sieci przesyłowych gazowych, 

c)  sieci ciepłowniczych 

-   w formie zaświadczenia; 

2)   weryfikator w zakresie emisyjności lub redukcji emisyjności produktu oraz w zakresie 

zastosowanego paliwa - w formie opinii. 

11. Poświadczenie osiągnięcia zatwierdzonego wskaźnika lub wskaźników zgodności 

sporządza się niezwłocznie po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego. 

12. Poświadczenie osiągnięcia zatwierdzonego wskaźnika lub wskaźników zgodności w 

zakresie emisyjności lub redukcji emisyjności produktu oraz w zakresie zastosowanego 

paliwa sporządza się uwzględniając dane z 12 miesięcy licząc od dnia zakończenia 

realizacji zadania inwestycyjnego, niezwłocznie po upływie tego okresu. 

13. Koszty sporządzenia poświadczenia osiągnięcia każdego z zatwierdzonych wskaźników 

zgodności ponosi podmiot realizujący zadanie inwestycyjne. 

 

Art. 38. 

 1. Uprawnienia do emisji są wydawane instalacjom wytwarzającym energię elektryczną w 

liczbie stanowiącej równowartość poświadczonej w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym 

wysokości poniesionych kosztów inwestycyjnych kwalifikowanych do zbilansowania z 

wartością uprawnień do emisji, jednak nie większej niż liczba uprawnień do emisji 

planowanych do przydzielenia tej instalacji na dany rok w przepisach wydanych na 

podstawie art. 29 ust. 1. 

2. Wartość uprawnień do emisji, które mają być wydane na dany rok, ustala się na podstawie 

jednostkowej ceny uprawnienia do emisji określonej w Komunikacie Komisji nr 2011/C 

99/03 według kursu euro, który wyniósł 4 zł. 

3. W przypadku gdy poświadczona w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym wysokość 

poniesionych kosztów inwestycyjnych kwalifikowanych do zbilansowania z wartością 

uprawnień do emisji jest wyższa niż wartość uprawnień do emisji planowanych do 

przydzielenia instalacji na dany rok w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 1, 

nadwyżka kosztów inwestycyjnych może zostać wykorzystana do zbilansowania z 
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wartością uprawnień do emisji w następnych latach okresu rozliczeniowego, jednak nie 

później niż do dnia 28 lutego 2020 r. 

4. W przypadku gdy poświadczona w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym wysokość 

poniesionych kosztów inwestycyjnych kwalifikowanych do zbilansowania z wartością 

uprawnień do emisji jest niższa niż wartość uprawnień do emisji planowanych do 

przydzielenia instalacji na dany rok w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 1, 

uprawnienia do emisji, w liczbie która stanowi różnicę między liczbą uprawnień do emisji 

planowaną do przydzielenia na dany rok a liczbą uprawnień do emisji wydanych w tym 

roku instalacji, przenosi się na następne lata, nie dłużej jednak niż na 4 lata i nie później 

niż do dnia 28 lutego 2020 r. 

[5. Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne jest obowiązany poinformować, w postaci 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo w postaci papierowej, ministra 

właściwego do spraw środowiska o terminie zaprzestania realizacji tego zadania, nie 

później niż po upływie 21 dni od dnia zaprzestania realizacji zadania inwestycyjnego.] 

<5. Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne jest obowiązany poinformować, pismem w 

postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

pismem w postaci papierowej, ministra właściwego do spraw środowiska o terminie 

zaprzestania realizacji tego zadania, nie później niż po upływie 21 dni od dnia 

zaprzestania realizacji zadania inwestycyjnego.> 

6. W przypadku zaprzestania realizacji zadania inwestycyjnego beneficjent pomocy 

publicznej zwraca równowartość uprawnień do emisji wydanych w związku z realizacją 

tego zadania do dnia zaprzestania jego realizacji na podstawie decyzji ministra 

właściwego do spraw środowiska w sprawie zwrotu równowartości uprawnień do emisji i 

określającej kwotę podlegającą zwrotowi. 

7. Do obowiązku zwrotu równowartości uprawnień do emisji przepisy art. 39 ust. 4-7 stosuje 

się odpowiednio. 

Art. 58. 

 1. Zezwolenie staje się bezprzedmiotowe, w przypadku gdy instalacja przestała spełniać 

kryteria uczestnictwa w systemie lub w przypadku określonym w art. 2 pkt 1 i 2. 

[2. Prowadzący instalację jest obowiązany poinformować, w postaci elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu albo w postaci papierowej, organ właściwy do wydania 

zezwolenia i Krajowy ośrodek o wystąpieniu przypadku, o którym mowa w ust. 1, w 

terminie 21 dni od dnia jego wystąpienia.] 

<2. Prowadzący instalację jest obowiązany poinformować, pismem w postaci 

elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo pismem 

w postaci papierowej, organ właściwy do wydania zezwolenia i Krajowy ośrodek 

o wystąpieniu przypadku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od dnia jego 

wystąpienia.> 

3. Organ właściwy do wydania zezwolenia stwierdza wygaśnięcie zezwolenia i wskazuje 

dzień, w którym zezwolenie stało się bezprzedmiotowe. 
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4. Prowadzący instalację, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany do rozliczenia wielkości 

emisji z tej instalacji. 

5. W przypadku wygaśnięcia zezwolenia nie wydaje się uprawnień do emisji przydzielonych 

na kolejne lata okresu rozliczeniowego w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 4 

albo stosownie do informacji, o której mowa w art. 26 ust. 4 albo art. 71 ust. 11 lub art. 70 

ust. 12. 

6. Uprawnienia do emisji wydane na rachunek posiadania operatora w rejestrze Unii po roku, 

w którym zezwolenie stało się bezprzedmiotowe podlegają zwrotowi. Przepisy art. 18 ust. 

2-6 stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1274) 

 

Art. 68. 

1. Konsul doręcza pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1422), jeżeli strona złoży wniosek o wszczęcie postępowania w formie 

dokumentu elektronicznego i wystąpi we wniosku o doręczanie pism za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej oraz wskaże adres elektroniczny. Konsul dokonuje doręczenia 

w systemie teleinformatycznym konsula służącym do obsługi doręczeń. 

2. W celu doręczenia stronie pisma w formie dokumentu elektronicznego konsul przesyła na 

adres elektroniczny strony zawiadomienie zawierające: 

1)   wskazanie, że strona może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego; 

2)   wskazanie adresu elektronicznego, z którego strona może pobrać pismo i pod którym 

potwierdza odbiór doręczanego pisma; 

[3)   pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu identyfikacji 

pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym konsula służącym 

do obsługi doręczeń, oraz informację o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia 

odbioru w sposób wskazany w art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).] 

<3) pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu identyfikacji 

pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym konsula 

służącym do obsługi doręczeń, oraz informację o wymogu podpisania urzędowego 

poświadczenia odbioru w określony sposób.> 

3. W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej doręczenie 

jest skuteczne, jeżeli strona potwierdzi odbiór pisma w sposób, o którym mowa w ust. 2 

pkt 3. 

4. W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego w sposób, o 

którym mowa w ust. 2 pkt 3, konsul po upływie siedmiu dni, licząc od dnia wysłania 

zawiadomienia, przesyła powtórne zawiadomienie o możliwości odebrania tego pisma. 
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5. W przypadku nieodebrania pisma doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu 

dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia. 

6. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 2 i 4, mogą być automatycznie tworzone i 

przesyłane przez system teleinformatyczny konsula służący do obsługi doręczeń, a 

odbioru tych zawiadomień nie potwierdza się. 

7. W przypadku uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za doręczone na 

podstawie ust. 5, konsul umożliwia stronie dostęp do treści pisma w formie dokumentu 

elektronicznego przez okres co najmniej trzech miesięcy od dnia uznania pisma w formie 

dokumentu elektronicznego za doręczone oraz do informacji o dacie uznania pisma za 

doręczone i datach wysłania zawiadomień, o których mowa w ust. 2 i 4, w systemie 

teleinformatycznym konsula służącym do obsługi doręczeń. 

 

Art. 75. 

 1. We wniosku składanym pisemnie zamieszcza się żądanie, imię i nazwisko strony, jej 

podpis oraz adres zamieszkania. 

[2. Wniosek w formie dokumentu elektronicznego wniesiony za pomocą elektronicznej 

skrzynki podawczej opatruje się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.] 

<2. Wniosek w formie dokumentu elektronicznego wniesiony za pomocą elektronicznej 

skrzynki podawczej opatruje się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 

lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

3. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom, o których mowa w ust. 1 lub 2, pozostawia 

się go bez rozpoznania. 

Art. 81. 

[1. Decyzja zawiera oznaczenie konsula, datę wydania, oznaczenie strony, powołanie 

podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie prawne i faktyczne, pouczenie o 

możliwości i trybie wniesienia odwołania od decyzji oraz podpis urzędnika konsularnego z 

podaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska; jeżeli decyzja została 

wydana w formie dokumentu elektronicznego, urzędnik konsularny opatruje decyzję 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.] 

<1. Decyzja zawiera oznaczenie konsula, datę wydania, oznaczenie strony, powołanie 

podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie prawne i faktyczne, pouczenie o 

możliwości i trybie wniesienia odwołania od decyzji oraz podpis urzędnika 

konsularnego z podaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska; jeżeli 

decyzja została wydana w formie dokumentu elektronicznego, urzędnik konsularny 

opatruje decyzję kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

2. Przepis szczególny może określać inne składniki, które powinny być zawarte w decyzji. 

3. Uzasadnienie faktyczne decyzji zawiera w szczególności wskazanie faktów, które konsul 

uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, dla których 
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odmówił innym dowodom wiarygodności i mocy dowodowej. Uzasadnienie prawne 

decyzji polega na wyjaśnieniu podstawy prawnej i wskazaniu przepisów prawa. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy 

wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa 

FATCA (Dz. U. poz. 1712) 

 

Art. 8. 

1. W przypadku przekazania przez właściwą władzę Stanów Zjednoczonych zawiadomienia o 

istotnym nieprzestrzeganiu obowiązków, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. a Umowy 

FATCA, minister właściwy do spraw finansów publicznych lub organ upoważniony, 

zwani dalej "kontrolującym", przeprowadzają kontrolę wykonywania przez raportującą 

polską instytucję finansową, zwaną dalej "kontrolowanym", obowiązków związanych z 

informowaniem o amerykańskich rachunkach raportowanych, zwaną dalej "kontrolą 

amerykańskich rachunków raportowanych", w celu weryfikacji informacji 

przedstawionych w tym zawiadomieniu. 

2. Kontrola amerykańskich rachunków raportowanych jest podejmowana niezwłocznie po 

otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. 

3. Wraz z zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli amerykańskich rachunków 

raportowanych kontrolujący informuje kontrolowanego o zakresie nieprawidłowości 

wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1. 

4. Kontrola amerykańskich rachunków raportowanych powinna zostać zakończona bez 

zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 miesięcy od dnia jej wszczęcia. 

5. W toku kontroli amerykańskich rachunków raportowanych kontrolujący jest uprawniony 

do żądania w szczególności udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów 

związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, 

wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie 

elektronicznej, w tym objętych tajemnicą prawnie chronioną, z wyłączeniem dokumentów 

i materiałów zawierających informacje niejawne. 

6. Występując z żądaniem, o którym mowa w ust. 5, kontrolujący jest obowiązany zwracać 

szczególną uwagę na zasadę wzajemnego zaufania między instytucjami finansowymi a 

ich klientami. 

7. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół kontroli. Kontrolowany, który nie zgadza 

się z ustaleniami kontroli amerykańskich rachunków raportowanych zawartymi w 

protokole, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić kontrolującemu 

zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne dowody. 

8. Kontrolujący jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia i w terminie 14 dni od dnia ich 

otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia, wskazując w 
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szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem 

faktycznym i prawnym. 

9. W przypadku niezłożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień w terminie określonym w ust. 7 

przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli amerykańskich 

rachunków raportowanych. 

10. Kontrola amerykańskich rachunków raportowanych kończy się w dniu doręczenia wyniku 

kontroli. 

11. Wynik kontroli sporządza się na podstawie protokołu kontroli, zastrzeżeń, zawiadomienia 

o sposobie ich załatwienia oraz wyjaśnień. Wynik kontroli zawiera: 

1)   oznaczenie kontrolującego; 

2)   oznaczenie kontrolowanego; 

3)   datę sporządzenia; 

4)   powołanie podstawy prawnej kontroli amerykańskich rachunków raportowanych; 

5)   opis przebiegu kontroli amerykańskich rachunków raportowanych; 

6)   końcowe ustalenia i wnioski zawierające informację o stwierdzeniu nieprawidłowości 

albo o ich braku; 

7)   wskazanie terminu usunięcia nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone; 

8)   informację o możliwych skutkach określonych w art. 5 ust. 2 lit. b Umowy FATCA; 

[9)   podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego, a jeżeli wynik kontroli został wydany w formie dokumentu elektronicznego - 

bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu.] 

<9) podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego, a jeżeli wynik kontroli został wydany w formie dokumentu 

elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny.> 

12. Termin, o którym mowa w ust. 11 pkt 7, nie może być krótszy niż 1 miesiąc i dłuższy niż 

6 miesięcy, licząc od dnia doręczenia wyniku kontroli. 

13. Kontrolowany jest obowiązany poinformować kontrolującego o sposobie usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich nieusunięcia, bez zbędnej zwłoki, 

jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego na ich 

usunięcie. 

14. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-13 do kontroli amerykańskich rachunków 

raportowanych stosuje się odpowiednio przepisy działu IV rozdziału 1, z wyłączeniem art. 

127 i art. 128, rozdziału 2, rozdziału 3, z wyłączeniem art. 133 i art. 133a, rozdziału 4, z 

wyłączeniem art. 139 § 1-3, rozdziałów 5, 6, 9-11, 14, 16, 22 i 23, oraz przepisy art. 281a, 

art. 282b, art. 283, art. 284, art. 284b-286, art. 287, art. 289-290 i art. 291c ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, a także przepisy wydane na podstawie art. 

290a tej ustawy. 
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U S T A W A     z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w 

ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991, z późn. zm.) 

 

Art. 4. 

W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 464, 1633 i 1893) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"4. Lekarz, lekarz dentysta może wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, także 

za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności."; 

2)   w art. 3: 

a)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o recepcie, należy przez to rozumieć receptę w 

postaci elektronicznej albo w postaci papierowej.", 

b)  dodaje się ust. 4-8 w brzmieniu: 

"4. Ilekroć w ustawie jest mowa o elektronicznej karcie szkolenia specjalizacyjnego, zwanej 

dalej "EKS", rozumie się przez to elektroniczne odwzorowanie karty szkolenia 

specjalizacyjnego, której wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 16x ust. 1 pkt 10 i 

ust. 2-4, stanowiące potwierdzenie realizacji programu specjalizacji i jego ukończenia. 

5. Konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa 

w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.), zwanym dalej "SMK", zakłada w celu dokonywania 

czynności w tym systemie: 

1)   student 6. roku studiów na kierunku lekarskim albo student 5. roku studiów na kierunku 

lekarsko-dentystycznym; 

2)   lekarz albo lekarz dentysta; 

3)   kierownik specjalizacji. 

[6. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w ust. 5 czynności za pomocą SMK jest 

uwierzytelnienie tożsamości osoby, która konto założyła i weryfikacja uprawnień tej osoby. 

7. Uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 6, dokonuje się przez: 

1)   złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) lub 

podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1114) lub 

2)   potwierdzenie przez właściwą uczelnię medyczną tożsamości osoby, która konto założyła, 

lub 

3)   potwierdzenie przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską 

tożsamości osoby, która konto założyła.] 

<6. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w ust. 5 czynności za pomocą SMK 

jest potwierdzenie tożsamości osoby, która konto założyła, i weryfikacja uprawnień tej 

osoby. 
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7. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6, dokonuje się na podstawie wniosku o nadanie 

uprawnień: 

1) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub 

2) potwierdzonego przez właściwą uczelnię medyczną w zakresie tożsamości osoby, 

która konto założyła, lub 

3) potwierdzonego przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę 

Lekarską w zakresie tożsamości osoby, która konto założyła.> 

8. Weryfikacji uprawnień, o których mowa w ust. 6, dokonuje w stosunku do: 

1)   studenta - właściwa uczelnia medyczna, na której odbywa studia; 

2)   lekarza albo lekarza dentysty, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, właściwa miejscowo 

okręgowa izba lekarska, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwej okręgowej izby 

lekarskiej - Naczelna Izba Lekarska; 

3)   kierownika specjalizacji - właściwa jednostka uprawniona do prowadzenia szkolenia 

specjalizacyjnego."; 

3)   po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: 

"Art. 4a. Dane zamieszczane w SMK, na podstawie niniejszej ustawy, mogą zostać 

udostępnione: 

1)   lekarzowi - w zakresie śledzenia przebiegu własnego kształcenia; 

2)   uczelniom - w zakresie zadań określonych niniejszą ustawą oraz monitorowania karier 

zawodowych swoich absolwentów na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.); 

3)   konsultantom krajowym i konsultantom wojewódzkim - w zakresie, w jakim biorą udział 

w kształceniu lekarzy, w szczególności w zakresie zadań określonych niniejszą ustawą oraz 

ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 

126); 

4)   Centrum Egzaminów Medycznych - w zakresie zadań określonych niniejszą ustawą, w 

szczególności organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych oraz innych 

egzaminów z zakresu kształcenia lekarzy; 

5)   Centrum Medycznemu Kształcenia Podyplomowego - w zakresie zadań określonych 

niniejszą ustawą, w szczególności udzielania akredytacji jednostkom organizacyjnym, 

koordynacji organizacji kursów szkoleniowych oraz kontroli i monitorowania realizacji 

szkolenia specjalizacyjnego; 

6)   wojewodom - w zakresie zadań określonych niniejszą ustawą, w szczególności w zakresie 

procesu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy; 

7)   Ministrowi Obrony Narodowej - w zakresie zadań określonych niniejszą ustawą oraz 

ustawą z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1414, z późn. zm.), w szczególności w zakresie procesu szkolenia specjalizacyjnego 

lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, a także pełniących służbę lub 

zatrudnionych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra 

Obrony Narodowej; 
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8)   ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w zakresie zadań określonych niniejszą 

ustawą, w szczególności w zakresie procesu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy pełniących 

służbę lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych, utworzonych przez ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych; 

9)   podmiotom, o których mowa w art. 19 ust. 1, w zakresie zadań określonych niniejszą 

ustawą; 

10)  okręgowym radom lekarskim oraz Naczelnej Radzie Lekarskiej - w zakresie zadań 

określonych niniejszą ustawą oraz ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 651 i 1066)."; 

4)   po art. 7a dodaje się art. 7b w brzmieniu: 

"Art. 7b. SMK zawiera informacje o przyznanych prawach wykonywania zawodu, o których 

mowa w art. 5-5c, art. 5f i art. 7."; 

5)   w art. 14a ust. 2-10 otrzymują brzmienie: 

"2. LEK i LDEK odbywają się dwa razy do roku, równocześnie, zgodnie z regulaminem 

porządkowym LEK i LDEK, o którym mowa w art. 14f ust. 2, w miejscach i terminach 

ustalonych przez dyrektora CEM. 

3. Do LEK może przystąpić: 

1)   student 6. roku studiów na kierunku lekarskim, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, 

albo 

2)   lekarz. 

4. Do LDEK może przystąpić: 

1)   student 5. roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 lit. a, albo 

2)   lekarz dentysta. 

5. Osoba zamierzająca przystąpić do LEK albo LDEK składa do dyrektora CEM, za pomocą 

SMK, zgłoszenie do LEK albo LDEK, do dnia: 

1)   30 czerwca roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzany dany egzamin - w 

przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września; 

2)   30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany 

dany egzamin - w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 lutego do dnia 

28 lutego. 

6. Do terminów, o których mowa w ust. 5, nie stosuje się przepisów art. 58-60 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. W przypadku awarii SMK 

trwającej dłużej niż godzinę, uniemożliwiającej dokonanie zgłoszenia w okresie tygodnia 

przed upływem terminów, o których mowa w ust. 5, termin ten przedłuża się o czas trwania 

awarii. Przedłużenie następuje z urzędu przez operatora systemu. 

7. Zgłoszenie do LEK albo LDEK, o którym mowa w ust. 5, zawiera następujące dane: 

1)   imię (imiona) i nazwisko; 

2)   datę urodzenia; 

3)   miejsce urodzenia; 

4)   numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 
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5)   obywatelstwo (obywatelstwa); 

6)   adres do korespondencji i adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, jeżeli posiada; 

7)   w przypadku lekarza albo lekarza dentysty - numer ograniczonego prawa wykonywania 

zawodu lekarza, ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, prawa 

wykonywania zawodu lekarza albo prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty; 

8)   numer i datę wydania dyplomu lekarza albo lekarza dentysty, jeżeli w dniu złożenia 

zgłoszenia legitymuje się takim dokumentem; 

9)   nazwę uczelni i wydział, której studentem jest zgłaszający się albo w której zgłaszający 

się ukończył studia lekarskie lub lekarsko-dentystyczne oraz datę ich ukończenia, a w 

przypadku lekarza albo lekarza dentysty, który ukończył studia lekarskie lub lekarsko-

dentystyczne w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej - nazwę polskiej 

uczelni, która przeprowadziła nostryfikację dyplomu lekarza albo lekarza dentysty; 

10)  oznaczenie rady lekarskiej, która w przypadku lekarza albo lekarza dentysty, który 

ukończył uczelnię w państwie członkowskim Unii Europejskiej przyznała zgłaszającemu się 

prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty; 

11)  oznaczenie preferowanego miejsca składania LEK albo LDEK, spośród wskazanych 

przez CEM; 

12)  oznaczenie języka, w którym zgłaszający się zamierza składać LEK albo LDEK. 

8. W przypadku złożenia zgłoszenia do LEK albo LDEK, o którym mowa w ust. 5, po raz 

drugi i kolejny oraz za LEK albo LDEK składany w języku obcym, o którym mowa w art. 5 

ust. 4, zgłaszający się wnosi opłatę egzaminacyjną w wysokości nie wyższej niż 10% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z 

zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, 

do dnia 15 stycznia każdego roku. Opłatę egzaminacyjną pobiera dyrektor CEM i stanowi ona 

dochód budżetu państwa. Opłata jest wnoszona na rachunek bankowy wskazany przez CEM, 

podany za pomocą SMK w trakcie składania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7. Opłata 

powinna być uiszczona niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia, nie później niż w terminie 5 

dni od upływu terminu składania zgłoszeń, o którym mowa w ust. 5. 

9. W przypadku niewniesienia opłaty, o której mowa w ust. 8, albo wniesienia jej w 

wysokości niższej niż należna, dyrektor CEM wzywa zgłaszającego się do uzupełnienia 

braków formalnych, za pomocą SMK lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod 

adresem poczty elektronicznej wskazanym przez zgłaszającego się w zgłoszeniu, o którym 

mowa w ust. 7 pkt 6. Przepisu art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego nie stosuje się. W przypadku nieuzupełnienia braków 

formalnych w terminie 7 dni od skierowania wezwania dotknięte nim zgłoszenie do LEK albo 

LDEK traktuje się jako niezłożone. O konsekwencji tej dyrektor CEM informuje w wezwaniu 

do uzupełnienia braków formalnych. 

10. Dyrektor CEM zawiadamia zgłaszającego się o miejscu i terminie LEK albo LDEK oraz 

nadanym numerze kodowym. Zawiadomienie jest przekazywane za pomocą SMK lub 

środków komunikacji elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej wskazanym przez 
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zgłaszającego się w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 7 pkt 6, nie później niż 14 dni przed 

terminem danego LEK albo LDEK."; 

6)   w art. 14b: 

a)  ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

"8. Członkowie Zespołu Egzaminacyjnego przed rozpoczęciem LEK albo LDEK składają 

dyrektorowi CEM pisemne oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że nie 

pozostają z żadnym ze zgłaszających się do LEK albo LDEK przed tym Zespołem 

Egzaminacyjnym w stosunku, o którym mowa w ust. 6, oraz nie zostali skazani 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w 

nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń.", 

b)  dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu: 

"10. Członkom Zespołów Egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 5, oraz komisji, o której 

mowa w art. 14e ust. 2, przysługuje: 

1)   wynagrodzenie za udział w pracach tego Zespołu albo komisji, w wysokości nie wyższej 

niż 500 złotych dla Przewodniczącego i nie wyższej niż 300 złotych dla członka; 

2)   zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej 

na obszarze kraju; 

3)   zwolnienie od pracy w dniu wykonywania czynności Zespołu Egzaminacyjnego, o 

którym mowa w ust. 5, albo komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2, bez zachowania prawa 

do wynagrodzenia w przypadku organizowania LEK albo LDEK w dniu roboczym. 

11. Szczegółowy tryb wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, oraz zwrotu 

kosztów, o których mowa w ust. 10 pkt 2, określa, w drodze zarządzenia, dyrektor CEM."; 

7)   art. 14c-14e otrzymują brzmienie: 

"Art. 14c. 1. LEK i LDEK są składane w formie pisemnych testów, odrębnych dla zawodu 

lekarza i zawodu lekarza dentysty, opracowanych na każdy termin egzaminu przez ekspertów 

w zakresie zagadnień objętych LEK i LDEK. 

2. Pytania testowe obejmują problematykę z zakresu dziedzin medycyny, określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 14f ust. 1, ze szczególnym uwzględnieniem procedur 

diagnostycznych i leczniczych. 

3. Testy i pytania testowe są opracowywane, przetwarzane, dystrybuowane i przechowywane 

w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby inne niż uczestniczące w ich 

opracowywaniu, przetwarzaniu, dystrybuowaniu, przechowywaniu, przeprowadzające LEK 

lub LDEK lub sprawujące nadzór nad ich prowadzeniem. 

4. Testy i pytania testowe nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662 

oraz z 2015 r. poz. 1240). Dyrektor CEM udostępnia testy i pytania testowe, po ich 

wykorzystaniu na dany LEK albo LDEK, wyłącznie osobom przystępującym do tych 
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egzaminów. Udostępnienie oraz jego dokumentowanie następuje w sposób określony w 

zarządzeniu dyrektora CEM. 

Art. 14d. 1. Zgłaszający się do LEK albo LDEK przedstawia bezpośrednio przed egzaminem 

Zespołowi Egzaminacyjnemu, o którym mowa w art. 14b ust. 5, dokument potwierdzający 

tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość zgłaszającego się nie 

może on przystąpić do egzaminu. 

2. LEK i LDEK polega na rozwiązaniu odpowiedniego testu, składającego się z 200 pytań 

zawierających pięć odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową 

odpowiedź uzyskuje się 1 punkt. W przypadku braku odpowiedzi, zaznaczenia 

nieprawidłowej odpowiedzi albo zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi punkty nie są 

przyznawane. 

3. Przebieg LEK i LDEK może być dokumentowany za pomocą urządzeń rejestrujących 

obraz i dźwięk, o czym zgłaszającego się do LEK albo LDEK informuje się w zawiadomieniu 

o egzaminie lub bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu. 

4. Test jest rozwiązywany przez zdającego samodzielnie. Podczas zdawania LEK i LDEK 

zdający nie może korzystać z żadnych pomocy naukowych i dydaktycznych, a także nie może 

korzystać z urządzeń służących do kopiowania oraz przekazywania i odbioru informacji. 

Naruszenie tego zakazu lub rozwiązywanie testu niesamodzielnie stanowi podstawę 

zdyskwalifikowania zdającego, co jest równoważne z uzyskaniem przez niego wyniku 

negatywnego. 

5. W przypadku stwierdzenia, w trakcie egzaminu, naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 

4, lub rozwiązywania testu niesamodzielnie, przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, o 

którym mowa w art. 14b ust. 5, dokonuje dyskwalifikacji i odnotowuje dyskwalifikację wraz 

ze wskazaniem jej przyczyny oraz godziną przerwania egzaminu testowego w protokole 

egzaminacyjnym. 

6. W przypadku stwierdzenia, po zakończeniu egzaminu, na podstawie analizy obrazów 

zarejestrowanych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w ust. 

3, że zdający naruszył zakaz, o którym mowa w ust. 4, lub rozwiązał test niesamodzielnie, 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, o którym mowa w art. 14b ust. 4, dokonuje 

dyskwalifikacji zdającego. Fakt dyskwalifikacji wraz ze wskazaniem jej przyczyny 

odnotowuje się w protokole egzaminacyjnym. 

7. O dyskwalifikacji, o której mowa w ust. 6, dyrektor CEM zawiadamia na piśmie osobę 

zdyskwalifikowaną. Informację o dyskwalifikacji dyrektor CEM zamieszcza również w SMK. 

8. O dyskwalifikacji dyrektor CEM zawiadamia w przypadku: 

1)   studenta - właściwą uczelnię; 

2)   lekarza lub lekarza dentysty - właściwego okręgowego rzecznika odpowiedzialności 

zawodowej, jeżeli lekarz lub lekarz dentysta jest członkiem okręgowej izby lekarskiej, albo 

właściwego okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wojskowej izby lekarskiej, 

jeżeli lekarz lub lekarz dentysta jest członkiem wojskowej izby lekarskiej. 

9. Osoba zdyskwalifikowana nie może przystąpić do LEK albo LDEK w kolejnym 

najbliższym terminie egzaminu od dnia dyskwalifikacji. 
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Art. 14e. 1. Zdający LEK albo LDEK w danym terminie może wnieść w trakcie egzaminu 

albo bezpośrednio po jego zakończeniu, przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej, 

merytoryczne zastrzeżenie do pytania testowego wykorzystanego podczas tego LEK albo 

LDEK. Zastrzeżenie składa się do dyrektora CEM na formularzu, którego wzór opracowuje 

CEM. 

2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje, w terminie 3 dni od dnia, w którym 

odbywał się egzamin, komisja powołana przez dyrektora CEM spośród osób, których wiedza, 

doświadczenie i autorytet dają rękojmię prawidłowego rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń. 

W przypadku uznania zastrzeżenia komisja unieważnia pytanie testowe objęte zastrzeżeniem. 

Rozstrzygnięcie to powoduje obniżenie maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów 

z testu. Za unieważnione pytanie nie przyznaje się punktów. 

3. Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 2, niezgodne z przepisami prawa jest nieważne. 

4. Pozytywny wynik z LEK albo LDEK otrzymuje zdający, który uzyskał co najmniej 56% 

maksymalnej liczby punktów z testu. Wynik egzaminu nie stanowi decyzji w rozumieniu 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

5. Osoba, która złożyła LEK albo LDEK z wynikiem negatywnym albo złożyła LEK albo 

LDEK z niesatysfakcjonującym ją wynikiem, może przystąpić ponownie do egzaminu w 

innym terminie. 

6. Osobie, która złożyła LEK albo LDEK, dyrektor CEM wydaje świadectwo złożenia LEK 

albo świadectwo złożenia LDEK w terminie 21 dni od dnia złożenia egzaminu. Podpis 

dyrektora CEM zamieszczony na świadectwie może być odwzorowany mechanicznie. Wyniki 

egzaminu danej osoby są jej udostępniane za pomocą SMK. Na wniosek tej osoby dyrektor 

CEM wydaje, odpłatnie, duplikat świadectwa złożenia LEK albo świadectwa złożenia LDEK 

albo dokonuje ich korekty. Opłata za te czynności wynosi 50 zł. Opłaty nie wnosi się, w 

przypadku gdy korekta wynika z błędu CEM. 

7. Wyniki LEK i LDEK dyrektor CEM udostępnia za pomocą SMK organom, o których 

mowa w art. 16c ust. 8, uczelniom, w zakresie studentów i absolwentów ich wydziałów, oraz 

Naczelnej Radzie Lekarskiej. 

8. W przypadku rażących uchybień dotyczących procedury przebiegu LEK albo LDEK lub 

nieprzewidzianych sytuacji mających wpływ na przeprowadzenie LEK albo LDEK dyrektor 

CEM, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia, może wydać zarządzenie o 

unieważnieniu egzaminu dla poszczególnych albo wszystkich zdających. 

9. W przypadku unieważnienia LEK albo LDEK z przyczyn nieleżących po stronie 

zdającego, nie pobiera się opłaty, o której mowa w art. 14a ust. 8, od osoby zgłaszającej się 

do kolejnego egzaminu, która przystępowała do unieważnionego egzaminu. 

10. Dokumentacja dotycząca LEK i LDEK jest przechowywana przez właściwe podmioty 

zgodnie z przepisami art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446)."; 

8)   w rozdziale 2a po art. 14e dodaje się art. 14f w brzmieniu: 

"Art. 14f. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wykaz dziedzin medycyny oraz zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu 

pytań testowych LEK i LDEK, 
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2)   tryb powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 14b ust. 1, i 

komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2, 

3)   wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 14b ust. 8, 

4)   sposób i szczegółowy tryb przeprowadzania LEK i LDEK, w tym okres, w którym 

powinny być wyznaczone ich terminy, 

5)   wysokość opłaty, o której mowa w art. 14a ust. 8, oraz sposób jej uiszczania, 

6)   wysokość wynagrodzenia dla członków i przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych 

oraz komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2, 

7)   szczegółowy tryb unieważniania LEK albo LDEK, 

8)   szczegółowy sposób ustalania wyników LEK i LDEK, 

9)   wzory świadectwa złożenia LEK i świadectwa złożenia LDEK, 

10)  tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu albo odpisu świadectwa złożenia LEK 

albo świadectwa złożenia LDEK oraz sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 14e ust. 

6, 

11)  tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty świadectwa złożenia LEK albo 

świadectwa złożenia LDEK oraz sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 14e ust. 6 

–    mając na uwadze zakres wiedzy i umiejętności, które zgłaszający się do egzaminu 

powinien posiadać, oraz uwzględniając prawidłowe przygotowanie i przebieg LEK i LDEK 

oraz zachowanie bezstronności pracy Zespołów Egzaminacyjnych, o których mowa w art. 14b 

ust. 5, i komisji, o której mowa w art. 14e ust. 2, nakład ich pracy, a także konieczność 

zapewnienia prawidłowego tworzenia dokumentacji dotyczącej złożenia LEK albo LDEK. 

2. Dyrektor CEM wydaje regulamin porządkowy LEK i LDEK, zatwierdzany przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia."; 

9)   w art. 16: 

a)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Lekarz posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego i mający odpowiedni 

dorobek zawodowy i naukowy w zakresie modułu specjalistycznego, o którym mowa w ust. 2 

pkt 2, oraz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie 

odpowiadającej modułowi podstawowemu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może ubiegać się, 

za pomocą SMK, o skierowanie go do odbywania tego modułu specjalistycznego bez 

postępowania kwalifikacyjnego, za zgodą właściwego konsultanta krajowego w danej 

dziedzinie medycyny. W tym celu lekarz składa wniosek, o którym mowa w art. 16c ust. 1.", 

b)  po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

"4a. W przypadku lekarza, o którym mowa w ust. 4, przepisy art. 16c ust. 2-5 stosuje się 

odpowiednio.", 

c)  po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu: 

"9a. Decyzje, o których mowa w ust. 7 i 9, przekazuje się za pomocą SMK i dodatkowo 

podaje w nim: 

1)   datę decyzji; 

2)   imię (imiona) i nazwisko osoby, której decyzja dotyczy; 

3)   przedmiot decyzji; 

4)   rodzaj rozstrzygnięcia; 
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5)   organ wydający decyzję."; 

10)  w art. 16c: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Lekarz składa, za pomocą SMK, wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w 

wybranej dziedzinie medycyny odpowiednio do: 

1)   wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza 

odbywać szkolenie specjalizacyjne; 

2)   Ministra Obrony Narodowej - w przypadku lekarzy będących żołnierzami w czynnej 

służbie wojskowej, a także pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych 

utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej; 

3)   ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w przypadku lekarzy pełniących służbę 

lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych, utworzonych przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych.", 

b)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

"1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 

lutego - na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od dnia 1 marca do dnia 31 marca, 

albo od dnia 1 września do dnia 30 września - na postępowanie kwalifikacyjne 

przeprowadzane od dnia 1 października do dnia 31 października. W przypadku awarii SMK 

trwającej dłużej niż godzinę, uniemożliwiającej złożenie wniosku w okresie tygodnia przed 

upływem odpowiednich terminów, terminy te przedłuża się o czas trwania awarii od momentu 

jej usunięcia. Przedłużenie terminu następuje z urzędu przez operatora systemu. 

1b. Do terminów, o których mowa w ust. 1a, nie stosuje się przepisów art. 58-60 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.", 

c)  w ust. 2: 

–  pkt 8-10 otrzymują brzmienie: 

"8)  cechy dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii 

Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

9)   numer prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu; 

10)  numer seryjny, datę i podmiot wydający dokument prawa wykonywania zawodu albo 

ograniczonego prawa wykonywania zawodu;", 

–  pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

"14)  posiadany stopień naukowy lub tytuł naukowy;", 

–  pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

"16)  okres zatrudnienia w jednostce akredytowanej, zgodnej z kierunkiem wnioskowanej 

specjalizacji;", 

d)  ust. 3-5 otrzymują brzmienie: 

"3. Wojewoda potwierdza elektronicznie zapisanie zgłoszonych we wniosku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1, danych. 

4. Minister Obrony Narodowej potwierdza elektronicznie zapisanie zgłoszonych we wniosku, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 2, danych. 
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5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych lub wyznaczona przez niego komórka 

organizacyjna potwierdza elektronicznie zapisanie zgłoszonych we wniosku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 3, danych.", 

e)  uchyla się ust. 6, 

f)  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

"7. W celu zakwalifikowania lekarza do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza 

się, za pomocą SMK i z wykorzystaniem danych zamieszczonych w SMK, postępowanie 

kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia 

specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe.", 

g)  po ust. 10 dodaje się ust. 10a-10c w brzmieniu: 

"10a. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej lekarzy, ubiegających się o miejsce 

szkoleniowe w tej samej dziedzinie, identycznego wyniku w postępowaniu konkursowym, 

średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku ze 

wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni. 

10b. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej lekarzy, ubiegających się o miejsce 

szkoleniowe w tej samej dziedzinie, identycznego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym 

prowadzonym przez Ministra Obrony Narodowej, pierwszeństwo w przyznaniu miejsca 

otrzymuje lekarz pozostający w dniu postępowania kwalifikacyjnego w służbie czynnej. 

10c. W przypadku lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, a także 

pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych utworzonych i 

nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, uwzględnia się punkty dodatkowe - za co 

najmniej 3-letni okres pozostawania na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej w 

związku z wyznaczeniem na to stanowisko lub pobyt na misjach Polskich Kontyngentów 

Wojskowych.", 

h)  ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

"14. Lekarz może zwrócić się do organu prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne o 

weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy lekarzy 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rozpoczęcia danego szkolenia 

specjalizacyjnego. Listę ogłasza się na stronie internetowej właściwego organu oraz za 

pomocą SMK.", 

i)  po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu: 

"16a. Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego 

prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej określa regulamin postępowania 

kwalifikacyjnego określony w przepisach wydanych na podstawie art. 16x ust. 2.", 

j)  ust. 17 otrzymuje brzmienie: 

"17. Organ prowadzący postępowanie kwalifikacyjne, uwzględniając wynik 

przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kieruje lekarza, za pomocą SMK, do 

odbywania szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie, o którym mowa w art. 19f ust. 1, 

posiadającym wolne miejsce szkoleniowe. W przypadku lekarzy będących żołnierzami w 

czynnej służbie wojskowej, a także pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, organ 

prowadzący postępowanie kwalifikacyjne, uwzględniając wynik przeprowadzonego 
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postępowania kwalifikacyjnego, wskazuje lekarzowi, za pomocą SMK, wolne miejsce 

szkoleniowe i wydaje skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie, o 

którym mowa w art. 19f ust. 1, posiadającym wolne miejsce szkoleniowe.", 

k)  po ust. 17 dodaje się ust. 17a-17c w brzmieniu: 

"17a. W celu umożliwienia odbywania szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie, o którym 

mowa w art. 19f ust. 1, po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym, wojewoda może 

wystąpić z wnioskiem o udostępnienie wolnego miejsca szkoleniowego pozostającego w 

dyspozycji Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

17b. Minister Obrony Narodowej może wystąpić z wnioskiem o udostępnienie wolnego 

miejsca szkoleniowego pozostającego w dyspozycji właściwego wojewody lub ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych. 

17c. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wystąpić z wnioskiem o udostępnienie 

wolnego miejsca szkoleniowego pozostającego w dyspozycji właściwego wojewody lub 

Ministra Obrony Narodowej.", 

l)  ust. 18 otrzymuje brzmienie: 

"18. Lekarz może zostać skierowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w określonej 

dziedzinie medycyny po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu lekarza albo prawa 

wykonywania zawodu lekarza dentysty.", 

m)  dodaje się ust. 19 w brzmieniu: 

"19. W przypadku lekarza, o którym mowa w art. 16 ust. 4, przepisów ust. 1a i 1b oraz ust. 7-

16 nie stosuje się. Przepis ust. 17 stosuje się odpowiednio."; 

11)  w art. 16e: 

a)  ust. 1-2a otrzymują brzmienie: 

"1. Przed postępowaniem kwalifikacyjnym minister właściwy do spraw zdrowia określa i 

ogłasza, na swojej stronie internetowej oraz za pomocą SMK, liczbę miejsc szkoleniowych 

dla lekarzy, którzy będą odbywać szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy o pracę 

zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas określony w 

programie specjalizacji, zwanej dalej "rezydenturą", w poszczególnych dziedzinach 

medycyny, z podziałem na województwa, na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez 

wojewodów uwzględniającego wolne miejsca szkoleniowe, potrzeby zdrowotne obywateli 

oraz dostępność świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny na obszarze danego 

województwa. 

2. Przed postępowaniem kwalifikacyjnym wojewoda ogłasza, na swojej stronie internetowej 

oraz za pomocą SMK, liczbę miejsc szkoleniowych nieobjętych rezydenturą dla lekarzy w 

poszczególnych dziedzinach medycyny. 

2a. Wojewoda niezwłocznie przekazuje za pomocą SMK ministrowi właściwemu do spraw 

zdrowia informację o: 

1)   niewykorzystanych miejscach szkoleniowych objętych rezydenturą; 

2)   lekarzach, którzy brali udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na te miejsca szkoleniowe 

oraz miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą i zajęli kolejne najwyższe miejsca na liście 

rankingowej, obejmującą dane określone w art. 16c ust. 2 i miejsce na liście rankingowej.", 

b)  ust. 4a-6 otrzymują brzmienie: 
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"4a. Minister właściwy do spraw zdrowia niezwłocznie informuje, za pomocą SMK, o 

przyznaniu miejsca szkoleniowego objętego rezydenturą właściwego wojewodę, który kieruje 

lekarza, za pomocą SMK, do odbywania szkolenia specjalizacyjnego. 

5. Przed postępowaniem kwalifikacyjnym Minister Obrony Narodowej określa i ogłasza na 

swojej stronie internetowej oraz za pomocą SMK liczbę wolnych miejsc szkoleniowych dla 

lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, a także pełniących służbę lub 

zatrudnionych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra 

Obrony Narodowej, biorąc pod uwagę potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Przed postępowaniem kwalifikacyjnym minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłasza 

na swojej stronie internetowej oraz za pomocą SMK liczbę wolnych miejsc szkoleniowych 

dla lekarzy będących funkcjonariuszami w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych 

podległych lub nadzorowanych przez tego ministra lub pełniących służbę albo zatrudnionych 

w podmiotach leczniczych, utworzonych przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych."; 

12)  w art. 16f: 

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, a także pełniący służbę lub 

zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez Ministra Obrony 

Narodowej, w ramach odbywanego szkolenia specjalizacyjnego jest obowiązany odbyć i 

zaliczyć szkolenie uzupełniające, odpowiednie dla określonej specjalizacji, w zakresie 

wynikającym ze specyfiki służby wojskowej i potrzeb obronności kraju, na podstawie 

programu uzupełniającego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 16g ust. 2.", 

b)  ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

"8. CMKP publikuje programy specjalizacji zatwierdzone przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia na swojej stronie internetowej oraz za pomocą SMK."; 

13)  w art. 16g dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"5. Minister Obrony Narodowej może określić, w drodze rozporządzenia, priorytetowe 

dziedziny medycyny dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się potrzebami Sił 

Zbrojnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych."; 

14)  w art. 16h: 

a)  w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1)  na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w wymiarze odpowiadającym 

wymiarowi pełnoetatowego zatrudnienia, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie 

specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określa się tryb odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia 

specjalizacyjnego;", 

b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, a także pełniący służbę lub 

zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez Ministra Obrony 

Narodowej, odbywa szkolenie specjalizacyjne określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 16x ust. 2."; 

15)  w art. 16i w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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"1)  będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, a także pełniący służbę lub zatrudniony 

w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej, "; 

16)  w art. 16j po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

"2a. Przygotowanie i realizacja umów, o których mowa w ust. 2, odbywa się w SMK."; 

17)  w art. 16l: 

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Okres trwania szkolenia specjalizacyjnego zostaje dodatkowo przedłużony o okres 

udzielonego lekarzowi przez pracodawcę urlopu wychowawczego na zasadach określonych w 

przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.", 

b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Okres trwania szkolenia specjalizacyjnego w stosunku do lekarzy będących żołnierzami w 

czynnej służbie wojskowej, a także pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, może być 

przedłużony dodatkowo przez Ministra Obrony Narodowej o czas pełnienia służby poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oddelegowania do pełnienia służby w innej jednostce 

wojskowej lub tymczasowego wykonywania zadań, które uniemożliwiają realizowanie 

szkolenia specjalizacyjnego.", 

c)  po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

"4a. W uzasadnionych przypadkach, innych niż określone w ust. 1, 2 i 4, zgodę na dodatkowe 

przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego w stosunku do lekarzy będących 

żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, a także pełniących służbę lub zatrudnionych w 

podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, 

może wyrazić Minister Obrony Narodowej.", 

d)  po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu: 

"5a. W uzasadnionych przypadkach, innych niż określone w ust. 1, 2 i 5, zgodę na dodatkowe 

przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego, w stosunku do lekarzy będących 

funkcjonariuszami w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub 

nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, albo pełniących służbę w podmiocie 

leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, może wyrazić 

minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

5b. Informacje o przedłużeniu lekarzowi okresu szkolenia specjalizacyjnego są umieszczane 

w SMK przez właściwe podmioty, z dodatkowym wskazaniem: 

1)   okresu przedłużenia; 

2)   imienia (imion) i nazwiska osoby, której przedłużenie dotyczy; 

3)   przedmiotu rozstrzygnięcia; 

4)   rodzaju rozstrzygnięcia; 

5)   organu przedłużającego.", 

e)  ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

"6. Lekarz lub właściwy podmiot ma obowiązek poinformować właściwy organ, o którym 

mowa w art. 16c ust. 1, o planowanej przez lekarza nieobecności, w szczególności z 

powodów, o których mowa w ust. 1, 2, 4-5, trwającej dłużej niż 3 miesiące. 
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7. Wojewoda posiadający informację o nieobecności, o której mowa w ust. 6, lub innej 

nieobecności lekarza trwającej dłużej niż 3 miesiące może skierować na okres tej 

nieobecności innego lekarza, zakwalifikowanego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, 

do odbywania tego szkolenia w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, biorąc 

pod uwagę możliwość odbycia przez niego części lub całości programu specjalizacji oraz 

możliwość wykorzystania miejsc szkoleniowych.", 

f)  dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

"8. Skierowania, o którym mowa w ust. 7, dokonuje się za pomocą SMK."; 

18)  w art. 16m: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne pod kierunkiem lekarza zatrudnionego na 

podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej albo wykonującego zawód na 

podstawie stosunku służby w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, 

wyznaczonego przez kierownika tego podmiotu, zwanego dalej "kierownikiem 

specjalizacji".", 

b)  ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

"6. Kierownik specjalizacji jest odpowiedzialny za ustalanie i przekazanie lekarzowi, w 

szczególności za pomocą SMK, rocznych szczegółowych planów szkolenia 

specjalizacyjnego, obejmujących w szczególności miejsce odbywania staży kierunkowych w 

sposób zapewniający realizację programu specjalizacji, w terminie miesiąca od dnia 

rozpoczęcia kolejnego roku odbywanego szkolenia specjalizacyjnego, w uzgodnieniu z 

kierownikiem podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne. Kierownik specjalizacji 

niezwłocznie odnotowuje każdą zmianę w rocznym szczegółowym planie szkolenia 

specjalizacyjnego. Roczne szczegółowe plany szkolenia specjalizacyjnego oraz jego zmiany 

są zamieszczane w SMK.", 

c)  po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

"6a. Kierownik specjalizacji niezwłocznie potwierdza realizację przez lekarza 

poszczególnych elementów szkolenia specjalizacyjnego za pomocą SMK, w szczególności 

przez potwierdzanie wpisów uzupełnianych na bieżąco przez lekarza w EKS.", 

d)  w ust. 7: 

–  pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1)  ustala, za pomocą SMK, szczegółowy plan szkolenia specjalizacyjnego;", 

–  po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

"1a)  czuwa nad dopełnieniem obowiązku bieżącego uzupełniania EKS;", 

–  pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

"8)  potwierdza, za pomocą SMK, zrealizowanie poszczególnych elementów programu 

specjalizacji oraz zrealizowanie całości szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem 

specjalizacji.", 

e)  ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

"8. Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika 

specjalizacji, może wystąpić do dyrektora CMKP z wnioskiem o uznanie za równoważne ze 

zrealizowaniem elementów programu specjalizacji stażu szkoleniowego, obejmującego 
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szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie zabiegów lub procedur 

medycznych, a także staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych odbytych za granicą lub 

w kraju, w podmiotach prowadzących szkolenie specjalizacyjne, i ewentualne skrócenie 

okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli okres od dnia ich ukończenia do dnia 

rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego nie jest dłuższy niż 5 lat.", 

f)  uchyla się ust. 9, 

g)  ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

"11. Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, a także pełniący służbę lub 

zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez Ministra Obrony 

Narodowej, odbywający specjalizację, po uzyskaniu opinii kierownika specjalizacji oraz 

konsultanta w danej dziedzinie medycyny lub dziedzinach medycyny związanych z realizacją 

zadań państwa związanych wyłącznie z obronnością kraju w czasie wojny i pokoju, może 

wystąpić do dyrektora CMKP z wnioskiem o uznanie części okresu odbywania specjalizacji 

w zakresie odpowiedniego modułu, w przypadku gdy pełnił służbę poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że charakter tej służby, w tym uczestniczenie w 

wykonywaniu oraz wykonywanie zabiegów i procedur medycznych, odpowiadał właściwemu 

programowi specjalizacji.", 

h)  po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu: 

"13a. Decyzje, o których mowa w ust. 12 i 13, zamieszcza się w SMK i dodatkowo podaje w 

nim: 

1)   datę decyzji; 

2)   imię (imiona) i nazwisko osoby, której decyzja dotyczy; 

3)   przedmiot decyzji; 

4)   rodzaj rozstrzygnięcia; 

5)   organ wydający decyzję."; 

19)  w art. 16n dodaje się ust. 15 w brzmieniu: 

"15. Decyzje, o których mowa w ust. 9 i 14, zamieszcza się w SMK i dodatkowo podaje w 

nim: 

1)   datę decyzji; 

2)   imię (imiona) i nazwisko osoby, której decyzja dotyczy; 

3)   obywatelstwo osoby, której decyzja dotyczy; 

4)   państwo uzyskania tytułu specjalisty; 

5)   przedmiot decyzji; 

6)   rodzaj rozstrzygnięcia; 

7)   organ wydający decyzję."; 

20)  w art. 16o: 

a)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Przez zaprzestanie przez lekarza odbywania szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 4, należy rozumieć faktyczne zaprzestanie przez lekarza realizacji programu 

specjalizacji, zgodnie z rocznym szczegółowym planem szkolenia specjalizacyjnego, o 

którym mowa w art. 16m ust. 6, lub nieuzupełnianie wpisów, za pomocą SMK, w EKS przez 
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lekarza, o których mowa w art. 16m ust. 6a, w okresie 3 miesięcy od dnia dokonania 

ostatniego wpisu, z przyczyn leżących po stronie lekarza.", 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Właściwy podmiot jest obowiązany do powiadomienia za pomocą SMK odpowiednio 

wojewody, Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych o 

zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5.", 

c)  uchyla się ust. 3, 

d)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Odpowiednio wojewoda, Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw 

wewnętrznych wydaje decyzję o skreśleniu lekarza z rejestru lekarzy odbywających szkolenie 

specjalizacyjne, zwanego dalej "rejestrem", na podstawie: 

1)   powiadomienia przez właściwy podmiot o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1-4, lub informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, 

przez inne uprawnione podmioty; 

2)   wniosku kierownika specjalizacji o przerwanie szkolenia specjalizacyjnego po uzyskaniu 

przez wojewodę, Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych opinii właściwego konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny 

lub konsultanta w danej dziedzinie medycyny lub dziedzinach medycyny związanych z 

realizacją zadań państwa związanych wyłącznie z obronnością kraju w czasie wojny i pokoju 

oraz właściwej okręgowej izby lekarskiej.", 

e)  dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

"5. Decyzję, o której mowa w ust. 4, zamieszcza się w SMK i dodatkowo podaje w nim: 

1)   datę decyzji; 

2)   imię (imiona) i nazwisko osoby, której decyzja dotyczy; 

3)   przedmiot decyzji; 

4)   rodzaj rozstrzygnięcia; 

5)   organ wydający decyzję. 

6. Do decyzji, o której mowa w ust. 4, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego. O decyzji podmioty, o których mowa w ust. 4, 

powiadamiają lekarza również na piśmie."; 

21)  w art. 16p ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

"1. Rejestr jest prowadzony przez CMKP, za pomocą SMK, z wykorzystaniem danych 

niezwłocznie zamieszczanych w SMK bezpośrednio przez wojewodów, Ministra Obrony 

Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

2. Rejestr jest prowadzony w systemie ewidencyjno-informatycznym, według określonego 

układu danych: 

1)   numer wpisu do rejestru składający się z ciągu kolejnych znaków: 

a)   dwucyfrowy symbol województwa będący pierwszym członem identyfikatora jednostek 

podziału terytorialnego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z 

dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.), 

b)   czteroznakowy kod specjalizacji, zgodnie z wykazem kodów specjalizacji określonym w 

przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2, 
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c)   siedmiocyfrowy numer "Prawa wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawa wykonywania 

zawodu lekarza dentysty"; 

2)   imię (imiona) i nazwisko lekarza; 

3)   adres miejsca zamieszkania lekarza; 

4)   miejsce i data urodzenia w przypadku lekarza cudzoziemca; 

5)   numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwa i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

6)   obywatelstwo (obywatelstwa); 

7)   numer prawa wykonywania zawodu; 

8)   numer seryjny, data i podmiot wydający dokument prawa wykonywania zawodu; 

9)   posiadane specjalizacje oraz rok ich uzyskania; 

10)  numer i data decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie wyrażenia zgody 

na odbywanie specjalizacji przez lekarza cudzoziemca; 

11)  tryb odbywania i zasady finansowania szkolenia specjalizacyjnego odbywanego przez 

lekarza cudzoziemca; 

12)  data postępowania kwalifikacyjnego oraz wynik uzyskany w postępowaniu 

kwalifikacyjnym; 

13)  data skierowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego oraz nazwa organu 

kierującego; 

14)  data i numer karty szkolenia specjalizacyjnego; 

15)  nazwa i adres jednostki organizacyjnej oraz nazwa komórki organizacyjnej, w której jest 

odbywane szkolenie specjalizacyjne, oraz numer księgi rejestrowej w rejestrze podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą; 

16)  imię (imiona) i nazwisko kierownika specjalizacji, posiadana specjalizacja i zajmowane 

stanowisko oraz numer prawa wykonywania zawodu; 

17)  planowane daty rozpoczęcia i zakończenia szkolenia specjalizacyjnego oraz rzeczywiste 

daty rozpoczęcia i zakończenia szkolenia specjalizacyjnego; 

18)  data przedłużenia albo skrócenia szkolenia specjalizacyjnego i okres, o jaki szkolenie to 

zostało przedłużone albo skrócone, oraz informacja o kursach zaliczonych w związku z 

decyzją, o której mowa w art. 16 ust. 7 lub art. 16m ust. 12 lub 13; 

19)  informacja o zrealizowanych przez lekarza kursach objętych programem specjalizacji, z 

podaniem nazwy i numeru kursu, daty rozpoczęcia i zakończenia kursu oraz imienia (imion) i 

nazwiska, a także posiadanej specjalizacji kierownika naukowego kursu specjalizacyjnego; 

20)  informacja o wariancie programu, według którego lekarz odbywa szkolenie 

specjalizacyjne; 

21)  data i wynik PES w zakresie uzyskanej specjalizacji; 

22)  adnotacje dotyczące przeniesienia się lekarza w celu odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego z obszaru innego województwa, przyczyny przeniesienia, nazwa jednostki 

organizacyjnej, w której lekarz odbywał dotychczas szkolenie specjalizacyjne, tryb 

odbywania szkolenia specjalizacyjnego, nazwisko i imię dotychczasowego kierownika 

specjalizacji, dotychczasowy okres trwania szkolenia specjalizacyjnego; 

23)  adnotacje dotyczące zmiany trybu odbywania szkolenia specjalizacyjnego; 
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24)  adnotacja dotycząca wykreślenia lekarza z rejestru."; 

22)  art. 16r otrzymuje brzmienie: 

"Art. 16r. 1. Podmioty, o których mowa w ust. 2, dokonują weryfikacji formalnej odbycia 

szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji lekarza, który uzyskał 

potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji 

przez kierownika specjalizacji. 

2. Podmiotami weryfikującymi odbycie szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem 

specjalizacji są: 

1)   wojewoda właściwy ze względu na obszar województwa, na terenie którego 

wnioskodawca odbywał szkolenie specjalizacyjne; 

2)   Minister Obrony Narodowej - w przypadku wnioskodawców będących żołnierzami w 

czynnej służbie wojskowej, a także pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej; 

3)   minister właściwy do spraw wewnętrznych lub wyznaczona przez niego komórka 

organizacyjna - w przypadku wnioskodawców pełniących służbę lub zatrudnionych w 

podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, dokonują weryfikacji, o której mowa w ust. 1, oraz 

zwracają się, za pomocą SMK, do właściwych konsultantów krajowych o merytoryczną 

weryfikację, czy wnioskodawca odbył szkolenie specjalizacyjne zgodnie z programem 

specjalizacji, w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez lekarza potwierdzenia zrealizowania 

szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji przez kierownika 

specjalizacji. Konsultant krajowy dokonuje weryfikacji, za pomocą SMK, w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania wystąpienia danego podmiotu. W przypadku braku konsultanta krajowego 

w danej dziedzinie właściwym jest konsultant krajowy w dziedzinie pokrewnej. 

4. W przypadku wnioskodawców będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, a także 

pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych utworzonych i 

nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, właściwy konsultant krajowy przed 

dokonaniem weryfikacji, o której mowa w ust. 3, może zwrócić się do właściwego 

konsultanta do spraw obronności kraju o opinię. 

5. W przypadku niezrealizowania przez wnioskodawcę programu specjalizacji, właściwy 

konsultant krajowy za pomocą SMK wskazuje brakujące elementy programu specjalizacji. 

6. Podmioty, o których mowa w ust. 2, niezwłocznie po uzyskaniu informacji od konsultanta 

krajowego: 

1)   potwierdzają zakończenie szkolenia specjalizacyjnego; 

2)   w przypadku, o którym mowa w ust. 5, odmawiają potwierdzenia zakończenia szkolenia 

specjalizacyjnego oraz kierują do zrealizowania brakującego elementu programu specjalizacji 

i przedłużają okres szkolenia w trybie pozarezydenckim o czas niezbędny do realizacji tego 

elementu, uwzględniając okres przerwy wynikającej z procedury weryfikacji realizacji 

programu specjalizacji. 

7. Podmioty, o których mowa w ust. 2, zawiadamiają wnioskodawcę o rozstrzygnięciu, o 

którym mowa w ust. 6, za pomocą SMK. O odmowie potwierdzenia zakończenia szkolenia 

specjalizacyjnego podmioty, o których mowa w ust. 2, powiadamiają wnioskodawcę również 
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na piśmie. Do doręczenia powiadomienia na piśmie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

8. W przypadku odmowy potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, 

wnioskodawca, w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 

6, może zwrócić się do podmiotu, o którym mowa w ust. 2, o weryfikację rozstrzygnięcia. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, podmioty, o których mowa w ust. 2, dokonują 

weryfikacji formalnej odbycia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z 

programem specjalizacji, po zrealizowaniu brakującego elementu programu specjalizacji i 

potwierdzeniu tego przez kierownika specjalizacji w EKS. Przepisy ust. 5-8 stosuje się 

odpowiednio. 

10. Do lekarza, który uzyskał decyzję o dopuszczeniu do PES, wydaną zgodnie z art. 16 ust. 7 

albo ust. 9, nie stosuje się przepisów ust. 1-9."; 

23)  po art. 16r dodaje się art. 16ra-16rc w brzmieniu: 

"Art. 16ra. 1. Lekarz może złożyć wniosek o zaliczenie PES w całości albo w części, jeżeli 

złożył z wynikiem pozytywnym egzamin organizowany przez europejskie towarzystwo 

naukowe, który przez ministra właściwego do spraw zdrowia został uznany za równoważny z 

zaliczeniem z wynikiem pozytywnym PES w całości albo w części. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz 

egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe, których złożenie z 

wynikiem pozytywnym jest równoważne z zaliczeniem z wynikiem pozytywnym PES w 

całości albo w części, oraz wykaz dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów, 

mając na względzie zakres tematyczny tych egzaminów oraz konieczność przedstawienia 

pełnej informacji o egzaminach organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe. 

3. Lekarz może uzyskać uznanie egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo 

naukowe za równoważny z zaliczeniem z wynikiem pozytywnym PES w całości albo w 

części po uzyskaniu potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego. Przepisy art. 16r 

stosuje się odpowiednio. 

4. Lekarz, po uzyskaniu potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, w celu 

uznania egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe za równoważny 

z zaliczeniem z wynikiem pozytywnym PES w całości albo w części składa wniosek do 

dyrektora CEM. W przypadku określenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia na 

podstawie ust. 2 wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów, do 

wniosku dołącza dokumenty wskazane w przepisach wydanych na podstawie ust. 2. 

Dokumenty te przedstawia się w oryginale albo w kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

5. Dyrektor CEM weryfikuje dokumenty, o których mowa w ust. 4, pod względem formalnym 

oraz rozstrzyga o tym, czy są spełnione przesłanki, o których mowa w ust. 3, pozwalające na 

uznanie egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe za równoważny 

z całością albo częścią PES. W przypadku stwierdzenia spełnienia przesłanek pozwalających 

na uznanie egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe za 

równoważny z całością PES, dyrektor CEM wydaje dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu 

specjalisty. W przypadku stwierdzenia spełnienia przesłanek pozwalających na uznanie 
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egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe za równoważny z częścią 

PES, dyrektor CEM wydaje zaświadczenie potwierdzające takie uznanie. Dyrektor CEM 

odmawia uznania egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe za 

równoważny z całością albo częścią PES w drodze decyzji. Przepisy ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

6. Lekarz nie może uzyskać uznania egzaminu organizowanego przez europejskie 

towarzystwo naukowe za równoważny z zaliczeniem z wynikiem pozytywnym PES w całości 

albo w części, jeżeli złożył z wynikiem pozytywnym PES odpowiednio w całości albo w 

części. 

7. Lekarz nie może przystąpić do PES w całości albo w części, jeżeli uzyskał uznanie 

egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe za równoważny z 

zaliczeniem z wynikiem pozytywnym PES odpowiednio w całości albo w części. 

8. Do spraw, o których mowa w ust. 6 i 7, stosuje się art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

9. Dyrektor CEM informuje o rozstrzygnięciu w sprawie uznania egzaminu organizowanego 

przez europejskie towarzystwo naukowe za równoważny z zaliczeniem z wynikiem 

pozytywnym PES w całości albo w części, za pomocą SMK i dodatkowo podaje w nim: 

1)   datę rozstrzygnięcia; 

2)   imię (imiona) i nazwisko osoby, której rozstrzygnięcie dotyczy; 

3)   przedmiot rozstrzygnięcia; 

4)   rodzaj rozstrzygnięcia; 

5)   organ wydający rozstrzygnięcie. 

Art. 16rb. 1. Lekarz, który uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, o 

którym mowa w art. 16r ust. 6 pkt 1, oraz lekarz, który ma uznany dorobek na podstawie art. 

16 ust. 7 albo ust. 9, może wystąpić do dyrektora CEM z wnioskiem o przystąpienie do PES. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane: 

1)   imię (imiona) i nazwisko; 

2)   numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

3)   adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli 

wnioskodawca takie posiada; 

4)   wskazanie jednostki, w której wnioskodawca odbywał szkolenie specjalizacyjne, jeżeli 

dotyczy; 

5)   datę wydania decyzji oraz organ wydający decyzję, o której mowa w art. 16 ust. 7 albo 

ust. 9, jeżeli wnioskodawca taką posiada; 

6)   nazwę uczelni, którą wnioskodawca ukończył; 

7)   informacje o posiadanym prawie wykonywania zawodu: jego numer, data wydania i 

organ wydający; 

8)   imię i nazwisko oraz tytuł zawodowy lub stopień naukowy, lub tytuł naukowy kierownika 

specjalizacji; 

9)   wskazanie podmiotu, o którym mowa w art. 16r ust. 2; 

10)  wskazanie dziedziny, w jakiej wnioskodawca zamierza składać PES; 
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11)  wskazanie części PES, do której zamierza przystąpić wnioskodawca; 

12)  informację o posiadanej specjalizacji; 

13)  datę i numer zaświadczenia o uznaniu egzaminu organizowanego przez europejskie 

towarzystwo naukowe za równoważny z częścią PES, jeżeli dotyczy. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się za pomocą SMK. 

4. Opłata, o której mowa w art. 16t ust. 1, jest wnoszona na rachunek bankowy wskazany 

przez CEM, podany za pomocą SMK w trakcie składania wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

Opłata powinna być uiszczona niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w terminie 

5 dni od upływu terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 5. W przypadku 

niewniesienia opłaty, o której mowa w art. 16t ust. 1, albo wniesienia jej w wysokości niższej 

niż należna, dyrektor CEM wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych, za 

pomocą SMK lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem poczty 

elektronicznej wskazanym przez wnioskodawcę we wniosku, o którym mowa w ust. 2. 

Przepisu art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

nie stosuje się. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od 

skierowania wezwania dotknięty nim wniosek traktuje się jako niezłożony. O konsekwencji 

tej dyrektor CEM informuje w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie do dnia 31 lipca każdego roku dla 

sesji jesiennej albo do dnia 31 grudnia każdego roku dla sesji wiosennej. Do terminu 

zgłoszenia nie stosuje się przepisów art. 58-60 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego. W przypadku awarii SMK trwającej dłużej niż godzinę, 

uniemożliwiającej złożenie wniosku w okresie tygodnia przed upływem odpowiednich 

terminów, terminy te przedłuża się o czas trwania awarii od momentu usunięcia awarii. 

Przedłużenie następuje z urzędu przez operatora systemu. 

6. Dyrektor CEM zawiadamia wnioskodawcę o miejscu i terminie egzaminu oraz nadanym 

numerze kodowym. Zawiadomienie jest przekazywane za pomocą SMK lub środków 

komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez wnioskodawcę we 

wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie później niż 14 dni przed terminem danego egzaminu. 

Art. 16rc. 1. CEM organizuje PES dwa razy do roku w miejscach ustalonych przez dyrektora 

CEM. 

2. PES dla każdej specjalności jest składany w formie egzaminu testowego i egzaminu 

ustnego, w kolejności tych egzaminów ustalonej przez dyrektora CEM, obejmujących zakres 

odbytego szkolenia specjalizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem procedur 

diagnostycznych i leczniczych, z wyłączeniem wykonywania inwazyjnych zabiegów i 

procedur medycznych. 

3. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia może, na wniosek 

dyrektora CEM, wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia egzaminu testowego PES 

dla wszystkich lekarzy dopuszczonych do PES w danej dziedzinie w określonej sesji 

egzaminacyjnej, z zachowaniem egzaminu ustnego, albo zdecydować o przeprowadzeniu PES 

jeden raz w roku - z zachowaniem wszystkich jego części, w jednej z sesji egzaminacyjnych. 

4. Testy i pytania testowe opracowuje i ustala CEM w porozumieniu z konsultantem 

krajowym właściwym dla danej dziedziny medycyny, a w przypadku braku takiego 
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konsultanta - w dziedzinie pokrewnej lub jego przedstawicielem odrębnie dla każdej 

dziedziny medycyny oraz na każdą sesję egzaminacyjną. 

5. Testy, pytania i zadania egzaminacyjne są opracowywane, przetwarzane, dystrybuowane i 

przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby inne niż 

uczestniczące w ich opracowywaniu, przetwarzaniu, dystrybuowaniu, przechowywaniu, 

przeprowadzające PES lub sprawujące nadzór nad ich prowadzeniem. Testy, pytania i zadania 

egzaminacyjne nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dyrektor CEM udostępnia testy, pytania 

i zadania egzaminacyjne po ich wykorzystaniu na dany PES wyłącznie osobom 

przystępującym do tego egzaminu. Udostępnienie oraz jego dokumentowanie następuje w 

sposób określony w zarządzeniu dyrektora CEM."; 

24)  w art. 16s: 

a)  uchyla się ust. 1, 

b)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

"3a. Zdający PES w danym terminie może wnieść w trakcie egzaminu albo bezpośrednio po 

jego zakończeniu, przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej, merytoryczne zastrzeżenie do 

pytania testowego wykorzystanego podczas tego PES. Zastrzeżenie składa się do dyrektora 

CEM na formularzu, którego wzór opracowuje CEM. W przypadku uznania zgłoszonego 

zastrzeżenia, zadanie testowe objęte zastrzeżeniem jest pomijane przy ustalaniu wyniku 

egzaminu testowego w stosunku do wszystkich zdających, co odpowiednio obniża liczbę 

możliwych do uzyskania punktów. Punkty za zadania unieważnione nie są przyznawane.", 

c)  po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4g w brzmieniu: 

"4a. Przebieg PES może być dokumentowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i 

dźwięk, o czym osoby przystępujące do egzaminu informuje się w zawiadomieniu o 

egzaminie lub bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu. 

4b. Test jest rozwiązywany przez zdającego samodzielnie. Podczas zdawania PES zdający nie 

może korzystać z żadnych pomocy naukowych i dydaktycznych, a także nie może korzystać z 

urządzeń służących do kopiowania oraz przekazywania i odbioru informacji. Naruszenie tego 

zakazu lub rozwiązywanie testu niesamodzielnie stanowi podstawę zdyskwalifikowania 

zdającego, co jest równoważne z uzyskaniem przez niego wyniku negatywnego. 

4c. W przypadku stwierdzenia, w trakcie egzaminu, naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 

4b, lub rozwiązywania testu niesamodzielnie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o 

którym mowa w art. 16u ust. 5, dokonuje dyskwalifikacji zdającego i odnotowuje 

dyskwalifikację wraz ze wskazaniem jej przyczyny oraz godziną przerwania egzaminu 

testowego w protokole egzaminacyjnym. 

4d. W przypadku stwierdzenia, po zakończeniu egzaminu, na podstawie analizy obrazów 

zarejestrowanych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w ust. 

4a, że zdający naruszył zakaz, o którym mowa w ust. 4b, lub rozwiązał test niesamodzielnie, 

przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 16u ust. 1, 

dokonuje dyskwalifikacji zdającego i odnotowuje dyskwalifikację wraz ze wskazaniem jej 

przyczyny w protokole egzaminacyjnym. 
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4e. W przypadku, o którym mowa w ust. 4d, o dyskwalifikacji dyrektor CEM zawiadamia na 

piśmie zdyskwalifikowanego. Informację o dyskwalifikacji dyrektor CEM zamieszcza 

również w SMK. 

4f. O dyskwalifikacji dyrektor CEM zawiadamia właściwego: 

1)   okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jeżeli lekarz lub lekarz dentysta 

jest członkiem okręgowej izby lekarskiej; 

2)   okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wojskowej izby lekarskiej, jeżeli 

lekarz lub lekarz dentysta jest członkiem wojskowej izby lekarskiej. 

4g. Osoba zdyskwalifikowana nie może przystąpić do PES w kolejnej najbliższej sesji 

egzaminacyjnej od dnia dyskwalifikacji.", 

d)  uchyla się ust. 5, 

e)  po ust. 11 dodaje się ust. 11a i 11b w brzmieniu: 

"11a. Unieważnienie PES w całości albo w części następuje, gdy osoba, która przystępowała 

do egzaminu, nie była do tego uprawniona. Unieważnienie PES albo jego części z przyczyn 

leżących po stronie zdającego powoduje, że uznaje się odpowiednio PES albo jego część za 

nieważną. Przepisów ust. 11 oraz art. 16w ust. 6 nie stosuje się. 

11b. W przypadku unieważnienia PES z przyczyn nieleżących po stronie zdającego, nie 

pobiera się opłaty, o której mowa w art. 16t ust. 1, od osoby zgłaszającej się do kolejnego 

egzaminu, która przystępowała do unieważnionego egzaminu.", 

f)  ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

"13. Informacja o decyzji o unieważnieniu PES albo jego części jest ogłaszana na stronie 

internetowej CEM. Do doręczeń decyzji, o której mowa w ust. 12, przepisy ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Decyzję 

zamieszcza się w SMK i dodatkowo podaje w nim: 

1)   datę decyzji; 

2)   imię (imiona) i nazwisko osoby, której decyzja dotyczy; 

3)   przedmiot decyzji; 

4)   rodzaj rozstrzygnięcia; 

5)   organ wydający decyzję."; 

25)  w art. 16t: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. W przypadku zgłoszenia do PES po raz drugi i kolejny lekarz ponosi opłatę w wysokości 

nie wyższej niż 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 

bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w 

drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku.", 

b)  uchyla się ust. 4; 

26)  w art. 16u ust. 6-8 otrzymują brzmienie: 

"6. Do zadań PKE lub wydzielonego spośród jej członków zespołu egzaminacyjnego należy: 

1)   przekazanie CEM kart testowych po przeprowadzeniu egzaminu testowego, z 

zachowaniem tajności procedury; 

2)   dokonywanie oceny egzaminu ustnego; 
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3)   przekazanie CEM oceny PES oraz innej dokumentacji związanej z przeprowadzonym 

PES, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia PES. 

7. Członkom PKE albo zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego dany PES przysługuje 

odpowiednio: 

1)   wynagrodzenie za udział w pracach tego zespołu, w wysokości nie wyższej niż 500 

złotych dla przewodniczącego i nie wyższej niż 300 złotych dla członka; 

2)   zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju; 

3)   zwolnienie od pracy w dniu posiedzenia PKE albo zespołu egzaminacyjnego, bez 

zachowania prawa do wynagrodzenia w przypadku organizowania PES w dniu roboczym. 

8. Szczegółowy tryb wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, oraz zwrotu 

kosztów, o których mowa w ust. 7 pkt 2, określa, w drodze zarządzenia, dyrektor CEM."; 

27)  art. 16w otrzymuje brzmienie: 

"Art. 16w. 1. CEM ustala wyniki PES i zamieszcza w SMK, a w zakresie egzaminu 

testowego publikuje je także na swojej stronie internetowej. Wynik PES nie stanowi decyzji 

w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

2. Lekarz, który nie przystąpił do PES w wyznaczonym terminie albo uzyskał wynik 

negatywny z PES, może przystąpić do PES w kolejnej sesji egzaminacyjnej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, lekarz składa do dyrektora CEM wniosek, o 

którym mowa w art. 16rb ust. 1. Przepisy art. 16rb ust. 2-6 stosuje się odpowiednio. 

4. Za wynik pozytywny PES uznaje się uzyskanie pozytywnych wyników z obu jego części, o 

których mowa w art. 16rc ust. 2. 

5. W przypadku gdy PES w danej sesji egzaminacyjnej składa się z egzaminu testowego i 

egzaminu ustnego oraz gdy dyrektor CEM ustalił, zgodnie z art. 16rc ust. 2, że jako pierwszy 

jest przeprowadzany egzamin testowy, warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest 

złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu testowego. Wynik pozytywny z części PES jest 

uznawany w kolejnych sześciu sesjach egzaminacyjnych po sesji, w której został uzyskany. 

W przypadku nieuzyskania wyniku pozytywnego z jednej części PES albo nieprzystąpienia 

do części PES w ustalonym terminie, lekarz może przystąpić w innej sesji egzaminacyjnej 

tylko do tej części PES. 

6. Oceną końcową PES jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen z egzaminu 

testowego i ustnego. 

7. Lekarzowi, który złożył PES z wynikiem pozytywnym, dyrektor CEM wydaje dyplom PES 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej od PKE. 

8. Dokumentacja dotycząca szkolenia specjalizacyjnego lekarza, która nie jest gromadzona w 

SMK, jest przechowywana przez właściwe podmioty, o których mowa w art. 16r ust. 2, a 

kopia dyplomu PES jest przechowywana przez CEM, zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

9. Wyniki PES dyrektor CEM udostępnia za pomocą SMK organom, o których mowa w art. 

16c ust. 8, uczelniom w zakresie ich absolwentów, jednostkom akredytowanym w zakresie 

lekarzy, którzy odbywali w nich szkolenie specjalizacyjne, oraz Naczelnej Radzie Lekarskiej. 
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10. Na wniosek lekarza, który złożył PES, dyrektor CEM wydaje, odpłatnie, duplikat albo 

odpis dyplomu albo dokonuje korekty dyplomu PES. Opłata za te czynności wynosi 50 zł. 

Opłaty nie wnosi się, w przypadku gdy korekta wynika z błędu CEM."; 

28)  w art. 16x: 

a)  w ust. 1: 

–  po pkt 5 dodaje się pkt 5a-5c w brzmieniu: 

"5a)  szczegółowy tryb unieważniania pytań testowych, 

5b)  wysokość wynagrodzenia dla członków i przewodniczącego PKE albo zespołu 

egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 16u ust. 7 pkt 1, 

5c)  wysokość i sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 16t ust. 1, ", 

–  w pkt 12 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 13-16 w brzmieniu: 

"13)  tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu lub odpisu dyplomu PES oraz sposób 

uiszczania opłaty za wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu PES, 

14)  tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty dyplomu PES oraz sposób uiszczania 

opłaty za dokonanie korekty dyplomu, 

15)  wzór dokumentu, o którym mowa w art. 19g ust. 7, potwierdzającego ukończenie kursu, 

16)  wysokość wynagrodzenia za wykonywanie czynności kontrolnych, o którym mowa w 

art. 19i ust. 12 pkt 1 

–   mając na celu zapewnienie sprawnej realizacji zadań przez CEM, zapewnienie 

przejrzystości dokumentu, o którym mowa w art. 19g ust. 7 oraz uwzględniając nakład pracy 

związany z przeprowadzaniem czynności kontrolnych.", 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, 

po zasięgnięciu opinii Wojskowej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, 

regulamin postępowania kwalifikacyjnego, tryb i sposób odbywania szkolenia 

specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, a także 

pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem 

tworzącym i nadzorującym jest Minister Obrony Narodowej, oraz wzory dokumentów, o 

których mowa w ust. 1 pkt 10, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego 

przebiegu i specyfikę szkolenia specjalizacyjnego lekarza będącego żołnierzem w czynnej 

służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym, dla 

którego podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej."; 

29)  w art. 18 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza okręgowa rada lekarska 

potwierdza za pomocą SMK oraz przez dokonanie wpisu w okręgowym rejestrze lekarzy. 

Potwierdzenia dokonuje się na podstawie przedłożonej przez lekarza indywidualnej ewidencji 

przebiegu doskonalenia zawodowego oraz dokumentacji potwierdzającej odbycie określonych 

form doskonalenia zawodowego."; 

30)  w art. 19f: 

a)  w ust. 2: 

–  pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
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"5)  zatrudnić na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej albo 

posiadać zatrudnionych na stanowisku służbowym w oddziałach szpitalnych lub w 

komórkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1: 

a)   co najmniej jednego lekarza z tytułem specjalisty lub z II stopniem specjalizacji w 

odpowiedniej dziedzinie medycyny lub 

b)   co najmniej dwóch lekarzy z tytułem specjalisty lub II stopniem specjalizacji w dziedzinie 

pokrewnej, w przypadku specjalności, dla których przepisy obowiązujące przed dniem 

wejścia w życie ustawy nie przewidywały uzyskania II stopnia specjalizacji lub tytułu 

specjalisty, lub 

c)   co najmniej jednego lekarza z tytułem specjalisty lub II stopniem specjalizacji w 

odpowiedniej dziedzinie stomatologii, w przypadku jednostek organizacyjnych lub komórek 

organizacyjnych realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinach stomatologii 

–   którzy wyrazili zgodę na pełnienie funkcji kierownika specjalizacji;", 

–  uchyla się pkt 11, 

b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 19 ust. 1, przedstawia CMKP, za pomocą 

SMK, w celu uzyskania opinii powołanego przez dyrektora CMKP zespołu ekspertów o 

spełnieniu przez jednostkę warunków, o których mowa w ust. 2, informację zawierającą dane 

określone w ust. 2 oraz dane o podmiotach, o których mowa w ust. 3.", 

c)  ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

"6. Zespół ekspertów zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacje 

przedstawione przez jednostkę organizacyjną mogą być opiniowane w trybie obiegowym, z 

użyciem dostępnych systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. 

7. Dyrektor CMKP na podstawie przedstawionej opinii zespołu ekspertów dokonuje, za 

pomocą SMK, wpisu jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, na prowadzoną przez 

siebie listę jednostek akredytowanych i określa maksymalną liczbę miejsc szkoleniowych w 

zakresie danej specjalizacji dla lekarzy mogących odbywać szkolenie specjalizacyjne lub staż 

kierunkowy w komórce organizacyjnej wchodzącej w jej skład, na okres 5 lat.", 

d)  po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

"7a. Dyrektor CMKP występuje do jednostki organizacyjnej wpisanej na listę, o której mowa 

w ust. 1, na 6 miesięcy przed dniem upływu okresu, o którym mowa w ust. 7, o weryfikację 

akredytacji, mając na względzie konieczność zapewnienia lekarzom ciągłości szkolenia 

specjalizacyjnego w tej jednostce. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio.", 

e)  ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

"8. Listy jednostek akredytowanych, o których mowa w ust. 1 i 3, dyrektor CMKP publikuje i 

aktualizuje na swojej stronie internetowej oraz w SMK. 

9. W przypadku zmiany formy prawnej jednostki akredytowanej, o której mowa w ust. 1 i 3, 

albo jej reorganizacji jednostka ta może prowadzić szkolenie specjalizacyjne lub staż 

kierunkowy, jeżeli złoży do wojewody i ministra właściwego do spraw zdrowia, za pomocą 

SMK, oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w ust. 2. Przepis ust. 10 stosuje się 

odpowiednio.", 

f)  ust. 11 otrzymuje brzmienie: 
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"11. W przypadku negatywnej opinii zespołu ekspertów wydanej jednostce, o której mowa w 

ust. 1 i 3, dyrektor CMKP, w drodze decyzji, skreśla jednostkę organizacyjną z listy jednostek 

akredytowanych, o której mowa w ust. 1 i 3. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy."; 

31)  w art. 19g: 

a)  ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 

"1. Kursy szkoleniowe objęte programem danej specjalizacji mogą być prowadzone przez 

jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1, po zatwierdzeniu pod względem 

merytorycznym programu kursu przez konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny, a 

w przypadku jego braku - właściwego konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie 

medycyny oraz po wpisaniu, za pomocą SMK, na listę prowadzoną przez CMKP, o której 

mowa w ust. 5. 

2. Podmiot zamierzający prowadzić kurs specjalizacyjny objęty programem danej 

specjalizacji przedstawia CMKP w terminie do dnia 1 października każdego roku następujące 

informacje: 

1)   nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej lub imię, nazwisko i adres osoby zamierzającej 

przeprowadzić kurs specjalizacyjny; 

2)   imię i nazwisko oraz kwalifikacje zawodowe (posiadana specjalizacja i stopień lub tytuł 

naukowy) osoby mającej być kierownikiem naukowym kursu specjalizacyjnego; 

3)   kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia teoretyczne i praktyczne na kursie 

specjalizacyjnym (wymagana specjalizacja, posiadany stopień naukowy lub tytuł naukowy); 

4)   formę kursu specjalizacyjnego (kurs stacjonarny, kurs e-learning, inne); 

5)   program kursu specjalizacyjnego określający co najmniej: 

a)   cele kursu i oczekiwane wyniki kształcenia, 

b)   wymagane kwalifikacje uczestników kursu, 

c)   zakres tematyczny, czas trwania i treść zajęć teoretycznych i praktycznych, 

d)   sposób sprawdzenia nabytej wiedzy i umiejętności praktycznych; 

6)   regulamin kursu szkoleniowego określający: 

a)   sposób organizacji kursu specjalizacyjnego, 

b)   zasady i sposób naboru uczestników kursu specjalizacyjnego, 

c)   wzór karty przebiegu kursu specjalizacyjnego, 

d)   prawa i obowiązki uczestników kursu specjalizacyjnego, 

e)   zakres obowiązków wykładowców i innych prowadzących zajęcia teoretyczne i zajęcia 

praktyczne; 

7)   sposób oceny organizacji i przebiegu kursu specjalizacyjnego przez jego uczestników; 

8)   termin i miejsce kursu; 

9)   liczbę osób mogących uczestniczyć w kursie; 

10)  charakterystykę bazy dydaktycznej do zajęć teoretycznych i praktycznych. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, są składane w postaci elektronicznej z 

wykorzystaniem formularza opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej CMKP.", 

b)  po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 
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"4a. Zgłoszenia do uczestnictwa w kursach szkoleniowych objętych programem danej 

specjalizacji są realizowane wyłącznie za pomocą SMK. CMKP dokonuje weryfikacji 

zgłoszeń lekarzy oraz kwalifikuje ich do udziału we właściwych kursach szkoleniowych. 

Powiadomienie lekarza o zakwalifikowaniu na kurs objęty programem danej specjalizacji 

odbywa się za pomocą SMK.", 

c)  ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

"5. Dyrektor CMKP publikuje, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, na swojej stronie 

internetowej oraz w SMK, listę kursów szkoleniowych objętych programami specjalizacji. 

6. Podmiot, który zrealizował kurs szkoleniowy, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od 

dnia zakończenia kursu przekazuje do CMKP, za pomocą SMK, listę lekarzy, którzy 

ukończyli i zaliczyli kurs szkoleniowy, zawierającą imię i nazwisko oraz numer PESEL 

lekarza, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i 

numer dokumentu oraz kraj wydania, a także imię i nazwisko kierownika kursu. Dane te są 

zamieszczane przez CMKP w SMK.", 

d)  dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

"7. Po zamieszczeniu danych określonych w ust. 6 w SMK, CMKP generuje za pomocą SMK 

elektroniczny dokument potwierdzający ukończenie kursu, zawierający: 

1)   nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej lub imię, nazwisko i adres osoby, która 

przeprowadziła kurs specjalizacyjny; 

2)   imię i nazwisko oraz tytuł zawodowy lub stopień naukowy, lub tytuł naukowy osoby, 

która była kierownikiem naukowym kursu specjalizacyjnego; 

3)   tytuł kursu; 

4)   datę rozpoczęcia i zakończenia kursu; 

5)   imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu lekarza, który ukończył i 

zaliczył kurs; 

6)   numer dokumentu. 

8. Elektroniczny dokument potwierdzający ukończenie kursu udostępnia się użytkownikom 

systemu za pomocą SMK."; 

32)  w art. 19i ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

"12. Osobom wykonującym czynności kontrolne przysługuje: 

1)   wynagrodzenie za wykonanie czynności kontrolnych w wysokości nie wyższej niż 300 

złotych; 

2)   zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju; 

3)   zwolnienie od pracy w dniach wykonywania czynności kontrolnych bez zachowania 

prawa do wynagrodzenia."; 

33)  w art. 42: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu 

lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.", 

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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"3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, recepty lub zlecenia, a w przypadku recepty i 

zlecenia w postaci elektronicznej, wydruk informacyjny, o którym mowa w art. 96b ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. 

zm.) i art. 38a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

345, 1830 i 1991), mogą być przekazane: 

1)   przedstawicielowi ustawowemu pacjenta albo osobie upoważnionej przez pacjenta do 

odbioru recepty lub zlecenia, a w przypadku wystawienia recepty i zlecenia w postaci 

elektronicznej - wydruku informacyjnego; 

2)   osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń 

zdrowotnych, że recepty lub zlecenia, a w przypadku recepty i zlecenia w postaci 

elektronicznej - wydruk informacyjny, mogą być odebrane przez osoby trzecie bez 

szczegółowego określania tych osób."; 

34)  w art. 45: 

a)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Lekarz wystawia recepty na leki na zasadach określonych w art. 95b-96b ustawy z dnia 6 

września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.", 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Lekarz może również wystawiać recepty na leki osobom, o których mowa w art. 43-46 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie z dnia 12 maja 

2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych. Lekarz jest obowiązany do odnotowania uprawnień tych osób na 

recepcie w sposób określony w art. 96a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne.", 

c)  ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

"2a. W przypadku wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyroby medyczne określone w wykazach, o których mowa w art. 37 ustawy z 

dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, lekarz jest obowiązany do odnotowania na 

recepcie, w sposób określony w art. 96a ust. 8 pkt 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne, odpłatności, jeżeli lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrób medyczny występuje w tych wykazach w co najmniej dwóch 

odpłatnościach, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych.", 

d)  uchyla się ust. 5; 

35)  art. 45a otrzymuje brzmienie: 

"Art. 45a. 1. Lekarz jest obowiązany zgłosić podmiotowi odpowiedzialnemu za 

wprowadzenie produktu leczniczego na rynek i Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, działanie niepożądane 

produktu leczniczego. 
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2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, lekarz dokonuje na formularzu zgłoszenia działania 

niepożądanego produktu leczniczego składanym pisemnie w postaci papierowej albo 

elektronicznej.". 

Art. 9. 

W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013 

r. poz. 757, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

Zmienia z dniem: 2017.05.01 zobacz 

Art. 9 pkt 1-4 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2017 r. zgodnie z art. 52 pkt 5(a) nin. ustawy. 

1)   
(1) art. 10 otrzymuje brzmienie:

 

"Art. 10. 1. Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która: 

1)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2)   posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu; 

3)   wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego 

zawodu i złożyła oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że władam językiem 

polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika 

medycznego", z zastrzeżeniem ust. 2; 

4)   spełnia następujące wymagania: 

a)  rozpoczęła przed dniem 30 września 2012 r. studia wyższe na kierunku (specjalności) 

ratownictwo medyczne i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku 

(specjalności), lub 

b)  rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe na kierunku studiów związanym z 

kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego, obejmujące co najmniej 2455 godzin 

kształcenia i co najmniej 80 punktów ECTS, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18d ustawy z 

dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. 

zm.), zwanych dalej "punktami ECTS", w zakresie ratownictwa medycznego i uzyskała tytuł 

zawodowy licencjata, lub 

c)  rozpoczęła po dniu 30 września 2016 r. studia wyższe na kierunku studiów związanym z 

kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego, obejmujące co najmniej 2455 godzin 

kształcenia i co najmniej 80 punktów ECTS w zakresie ratownictwa medycznego i uzyskała 

tytuł zawodowy licencjata oraz odbyła sześciomiesięczną praktykę w podmiotach 

określonych w art. 10a ust. 9, zwaną dalej "praktyką", oraz złożyła z wynikiem pozytywnym 

Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego, zwany dalej "PERM", lub 

d)  rozpoczęła przed dniem 1 marca 2013 r. naukę w publicznej szkole policealnej lub 

niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom 

potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny, lub 

e)  posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w 

Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej 

Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownika medycznego i uzyskała prawo pobytu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z odrębnymi przepisami, lub 
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f)  posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). 

2. Wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy osoby, która 

ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub studia w 

zakresie ratownictwa medycznego, prowadzone w języku polskim lub publiczną szkołę 

policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcącą 

w języku polskim."; 

2)   po art. 10 dodaje się art. 10a-10h w brzmieniu: 

"Art. 10a. 1. Do praktyki przystępuje osoba, która rozpoczęła po dniu 30 września 2016 r. 

studia wyższe na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa 

medycznego, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. c, i złożyła ostatni wymagany planem 

studiów egzamin. 

2. Praktyka rozpoczyna się nie później niż z dniem 1 października, i kończy się po 6 

miesiącach, pod warunkiem zrealizowania pełnego programu praktyki w wymiarze 960 

godzin dydaktycznych, przy czym godzina dydaktyczna realizacji zajęć w ramach praktyki 

trwa 45 minut. 

3. Okres praktyki ulega przedłużeniu o czas nieobecności osoby odbywającej praktykę w 

okresie pobierania świadczeń określonych w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 159, z późn. zm.) na wniosek osoby odbywającej praktykę. 

4. Okres praktyki może być skrócony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej praktykę, o 

okres nie dłuższy niż 1/2 okresu praktyki. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 i 4, osoba odbywająca praktykę, składa do opiekuna, o 

którym mowa w ust. 6. Opiekun przekazuje rozstrzygnięcie do kierownika, o którym mowa w 

ust. 10. 

6. Osoba odbywająca praktykę wykonuje zadania zawodowe wynikające z ramowego 

programu praktyki pod bezpośrednim nadzorem opiekuna. 

7. Opiekunem może być lekarz sytemu lub pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny, 

wykonujący zawód w podmiocie określonym w ust. 9, posiadający co najmniej 5-letni staż 

pracy w zawodzie. 

8. Osoba odbywająca praktykę prowadzi dziennik praktyki, który zawiera: 

1)   oznaczenie kierownika, o którym mowa w ust. 10; 

2)   imię i nazwisko osoby odbywającej praktykę; 

3)   numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

4)   datę rozpoczęcia praktyki; 

5)   imię i nazwisko opiekuna; 

6)   wykaz czynności praktycznych wykonywanych przez osobę odbywającą praktykę; 
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7)   wykaz zaliczonych umiejętności określonych w programie praktyki; 

8)   rozstrzygnięcie w sprawie skrócenia praktyki oraz informację o jego przekazaniu do 

kierownika, o którym mowa w ust. 10, jeżeli dotyczy; 

9)   datę ukończenia praktyki. 

9. Praktyka odbywa się w podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), 

będących dysponentami jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

10. Osoby, o których mowa w ust. 1, odbywają praktykę na podstawie skierowania przez 

kierownika jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną w 

dziedzinie nauk medycznych, na której są prowadzone studia wyższe na kierunku studiów 

związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 10 

ust. 1 pkt 4 lit. c, w ramach ustalonego przez niego harmonogramu i czasu jego odbywania w 

wymiarze maksymalnym 40 godzin tygodniowo, zgodnie z ramowym programem praktyki. 

11. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   ramowy program praktyki, 

2)   sposób odbywania, skrócenia, dokumentowania i zaliczania praktyki, 

3)   wzór dziennika praktyki 

–   uwzględniając zakres wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu oraz formę i sposób 

prowadzenia dziennika. 

Art. 10b. 1. PERM organizuje i przeprowadza Centrum Egzaminów Medycznych, zwane 

dalej "CEM". CEM jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do 

spraw zdrowia. 

2. Do PERM może przystąpić osoba, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. c, i która 

uzyskała dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów związanym z 

kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego. 

3. Konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa 

w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.), zwanym dalej "SMK", zakłada w celu dokonywania 

czynności w tym systemie osoba, o której mowa w ust. 2. 

[4. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w ust. 2 czynności za pomocą SMK jest 

uwierzytelnienie tożsamości osoby, która konto założyła i weryfikacja uprawnień tej osoby. 

5. Uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 4, dokonuje się przez: 

1)   złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) lub 

podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1114) lub 

2)   potwierdzenie przez właściwą uczelnię lub wojewodę właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania, a w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie właściwego wojewody, 

Wojewodę Mazowieckiego, tożsamości osoby, która założyła konto.] 
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<4. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w ust. 3 czynności za pomocą SMK 

jest potwierdzenie tożsamości osoby, która konto założyła, i weryfikacja uprawnień tej 

osoby. 

5. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4, dokonuje się na podstawie wniosku o nadanie 

uprawnień: 

1) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub 

2) potwierdzonego przez właściwą uczelnię lub wojewodę właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania, a w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie 

właściwego wojewody, Wojewodę Mazowieckiego, w zakresie tożsamości osoby, 

która konto założyła.> 

6. Weryfikacji uprawnień, o których mowa w ust. 4, dokonuje właściwa uczelnia lub 

wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, a w przypadku, gdy nie jest 

możliwe ustalenie właściwego wojewody, Wojewoda Mazowiecki. 

7. Osoba zamierzająca przystępować do PERM składa do dyrektora CEM, za pomocą SMK, 

zgłoszenie do PERM do dnia: 

1)   28 lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadzany jest dany egzamin - w 

przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 15 maja; 

2)   31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym przeprowadzany jest dany egzamin - w 

przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia. 

8. Do terminów, o których mowa w ust. 7, nie stosuje się przepisów art. 58-60 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 

późn. zm.). W przypadku awarii SMK trwającej dłużej niż godzinę, uniemożliwiającej 

dokonanie zgłoszenia w okresie tygodnia przed upływem terminów, o których mowa w ust. 7, 

termin ten przedłuża się o czas trwania awarii od momentu jej usunięcia. Przedłużenie 

następuje z urzędu przez operatora systemu. 

9. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 7, zawiera następujące dane: 

1)   imię (imiona) i nazwisko; 

2)   datę urodzenia; 

3)   miejsce urodzenia; 

4)   numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

5)   obywatelstwo (obywatelstwa); 

6)   adres do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i adres poczty 

elektronicznej oraz numer telefonu, jeżeli posiada; 

7)   nazwę i adres ukończonej uczelni, numer i datę wydania dyplomu, o którym mowa w ust. 

2. 

10. Zgłaszający się wnosi opłatę egzaminacyjną, która stanowi dochód budżetu państwa. 

Opłata ta nie może być wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 

sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku. 
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11. Opłatę egzaminacyjną, o której mowa w ust. 10, pobiera dyrektor CEM. Opłata jest 

wnoszona na rachunek bankowy wskazany przez CEM, podany za pomocą SMK w trakcie 

składania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7. Opłata powinna być uiszczona niezwłocznie 

po dokonaniu zgłoszenia, nie później niż w terminie 5 dni od upływu terminu składania 

zgłoszeń, o którym mowa w ust. 7. 

12. W przypadku niewniesienia opłaty, o której mowa w ust. 10, albo wniesienia jej w 

wysokości niższej niż należna, dyrektor CEM wzywa zgłaszającego się do uzupełnienia 

braków formalnych, za pomocą SMK lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod 

adresem poczty elektronicznej wskazanym przez zgłaszającego się w zgłoszeniu, o którym 

mowa w ust. 9 pkt 6. Przepisu art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego nie stosuje się. W przypadku nieuzupełnienia braków 

formalnych w terminie 7 dni od skierowania wezwania dotknięte nim zgłoszenie do PERM 

traktuje się jako niezłożone. O konsekwencji tej dyrektor CEM informuje w wezwaniu do 

uzupełnienia braków formalnych. 

13. Dyrektor CEM zawiadamia zgłaszającego się o miejscu i terminie PERM oraz nadanym 

numerze kodowym. Zawiadomienie jest przekazywane za pomocą SMK lub środków 

komunikacji elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej wskazanym przez 

zgłaszającego się w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 9 pkt 6, nie później niż w terminie 14 

dni przed terminem danego PERM. 

Art. 10c. 1. PERM składa się przed Komisją Egzaminacyjną. 

2. Członków Komisji Egzaminacyjnej powołuje i odwołuje dyrektor CEM. Kandydatów do 

Komisji Egzaminacyjnej zgłaszają: 

1)   dyrektor CEM; 

2)   konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej; 

3)   rektorzy uczelni prowadzących kształcenie w zakresie ratownictwa medycznego; 

4)   wojewodowie. 

3. Członkiem Komisji Egzaminacyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 

4. Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej oraz przewodniczącym Zespołu 

Egzaminacyjnego jest osoba wskazana przez dyrektora CEM. 

5. Dyrektor CEM odwołuje członka Komisji Egzaminacyjnej w przypadku: 

1)   złożenia rezygnacji; 

2)   choroby uniemożliwiającej sprawowanie przez niego funkcji członka Komisji 

Egzaminacyjnej; 

3)   niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków członka Komisji 

Egzaminacyjnej; 

4)   skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

5)   złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w ust. 9. 

6. W celu przeprowadzenia PERM w ustalonych terminach i miejscach dyrektor CEM 

spośród członków Komisji Egzaminacyjnej wyznacza Zespoły Egzaminacyjne. 
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7. Członkiem Zespołu Egzaminacyjnego nie może być osoba, w stosunku do której zdająca 

PERM przed tym Zespołem Egzaminacyjnym jest: 

1)   jego małżonkiem; 

2)   osobą pozostającą z nim w stosunku: 

a)   pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia, 

b)   przysposobienia; 

3)   osobą pozostającą z nim we wspólnym pożyciu; 

4)   osobą pozostającą wobec niego w stosunku zależności służbowej. 

8. Powody wyłączenia określone w ust. 7 pkt 1 i 2 lit. b trwają pomimo ustania małżeństwa 

albo przysposobienia. 

9. Członkowie Zespołu Egzaminacyjnego przed rozpoczęciem PERM składają dyrektorowi 

CEM pisemne oświadczenie, że nie pozostają z żadnym ze zgłaszających się do PERM w tym 

Zespole Egzaminacyjnym w stosunku, o którym mowa w ust. 7, oraz nie zostali skazani 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe. 

10. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 9, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

jak za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

11. Członkom Zespołu Egzaminacyjnego przysługuje: 

1)   wynagrodzenie za udział w pracach tego Zespołu, w wysokości nie wyższej niż 500 

złotych dla przewodniczącego oraz nie wyższej niż 300 złotych dla członka; 

2)   zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 77
5
 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej 

na obszarze kraju; 

3)   zwolnienie od pracy w dniu wykonywania czynności Zespołu Egzaminacyjnego, bez 

zachowania prawa do wynagrodzenia w przypadku organizowania PERM w dniu roboczym. 

12. Szczegółowy tryb wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 11 pkt 1, oraz zwrotu 

kosztów, o których mowa w ust. 11 pkt 2, określa, w drodze zarządzenia, dyrektor CEM. 

Art. 10d. 1. CEM organizuje PERM przy współpracy z konsultantem krajowym w dziedzinie 

medycyny ratunkowej. 

2. Pytania testowe obejmują problematykę z zakresu ratownictwa medycznego, określoną w 

przepisach wydanych na podstawie art. 10g. 

3. PERM przeprowadza się w formie egzaminu testowego, składającego się z 100 pytań 

zawierających pięć odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową 

odpowiedź uzyskuje się 1 punkt. W przypadku braku odpowiedzi, zaznaczenia 

nieprawidłowej odpowiedzi albo zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi punkty nie są 

przyznawane. 

4. Test opracowuje i ustala CEM w porozumieniu z konsultantem krajowym w dziedzinie 

medycyny ratunkowej. 
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5. Testy i pytania testowe są opracowywane, przetwarzane, dystrybuowane i przechowywane 

w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby inne niż uczestniczące w ich 

opracowywaniu, przetwarzaniu, dystrybuowaniu, przechowywaniu, przeprowadzające PERM 

lub sprawujące nadzór nad ich prowadzeniem. 

6. Testy i pytania testowe nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662 

oraz z 2015 r. poz. 1240). Dyrektor CEM może udostępnić po egzaminie testy i pytania 

testowe osobie zdającej dany PERM. Udostępnienie oraz jego dokumentowanie następuje na 

zasadach określonych w zarządzeniu dyrektora CEM. 

7. PERM przeprowadza się zgodnie z regulaminem porządkowym, ustalonym przez dyrektora 

CEM i zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

Art. 10e. 1. Zgłaszający się do PERM przedstawia bezpośrednio przed egzaminem Zespołowi 

Egzaminacyjnemu, o którym mowa w art. 10c ust. 6, dokument potwierdzający tożsamość. W 

przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość zgłaszającego się, nie może on 

przystąpić do egzaminu. 

2. Przebieg PERM może być dokumentowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i 

dźwięk, o czym zgłaszającego się do PERM informuje się w zawiadomieniu o egzaminie lub 

bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu. 

3. Test jest rozwiązywany przez osobę zdającą samodzielnie. Podczas zdawania PERM osoba 

zdająca nie może korzystać z żadnych pomocy naukowych i dydaktycznych, a także nie może 

korzystać z urządzeń służących do kopiowania oraz przekazywania i odbioru informacji. W 

celu weryfikacji, czy osoba zdająca posiada urządzenia służące do kopiowania oraz 

przekazywania i odbioru informacji możliwe jest użycie wykrywaczy takich urządzeń. 

Naruszenie tego zakazu stanowi podstawę zdyskwalifikowania osoby zdającej egzamin, co 

jest równoznaczne z uzyskaniem przez nią wyniku negatywnego. 

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie trwania egzaminu, naruszenia zakazów, o których 

mowa w ust. 3, lub rozwiązywania testu niesamodzielnie Przewodniczący Zespołu 

Egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 10c ust. 4, dokonuje dyskwalifikacji i odnotowuje 

dyskwalifikację wraz ze wskazaniem jej przyczyny oraz godziną przerwania egzaminu 

testowego w protokole egzaminacyjnym. 

5. W przypadku stwierdzenia po zakończeniu egzaminu na podstawie analizy obrazów 

zarejestrowanych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w ust. 

2, że zdający naruszył zakazy, o których mowa w ust. 3, lub rozwiązał test niesamodzielnie, 

przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, o którym mowa w art. 10c ust. 4, dokonuje 

dyskwalifikacji zdającego. Fakt zdyskwalifikowania wraz ze wskazaniem przyczyny 

dyskwalifikacji odnotowuje się w protokole egzaminacyjnym. 

6. O dyskwalifikacji, o której mowa w ust. 5, dyrektor CEM zawiadamia na piśmie osobę 

zdyskwalifikowaną. Informację o dyskwalifikacji dyrektor CEM zamieszcza również w SMK. 

Osoba zdyskwalifikowana może złożyć, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, 

wniosek o weryfikację rozstrzygnięcia o dyskwalifikacji. 

7. Dyrektor CEM rozstrzyga wniosek o weryfikację rozstrzygnięcia o dyskwalifikacji w 

terminie 14 dni. Rozstrzygnięcie dyrektora CEM jest ostateczne. 
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8. W przypadku utrzymania w mocy przez dyrektora CEM rozstrzygnięcia o dyskwalifikacji, 

osoba zdyskwalifikowana nie może przystąpić do PERM w kolejnym najbliższym terminie 

egzaminu od dnia dyskwalifikacji. 

Art. 10f. 1. Zdający PERM w danym terminie może wnieść, w trakcie egzaminu albo 

bezpośrednio po jego zakończeniu, przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej, merytoryczne 

zastrzeżenia do pytania testowego wykorzystanego podczas tego PERM. Zastrzeżenia składa 

się do dyrektora CEM na formularzu, którego wzór opracowuje CEM. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, rozpatruje, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 

dnia, w którym odbywał się PERM, komisja powołana przez dyrektora CEM spośród osób, 

których wiedza, doświadczenie i autorytet dają rękojmię prawidłowego rozpatrzenia 

wniesionych zastrzeżeń. W przypadku uznania zastrzeżenia, pytanie testowe objęte 

zastrzeżeniem zostaje unieważnione. Rozstrzygnięcie to powoduje obniżenie maksymalnej 

możliwej do uzyskania liczby punktów z testu. Za unieważnione pytanie nie przyznaje się 

punktów. 

3. Pozytywny wynik z PERM otrzymuje zdający, który uzyskał co najmniej 56% 

maksymalnej liczby punktów z testu. Wynik egzaminu nie stanowi decyzji w rozumieniu 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

4. Osoba, która nie przystąpiła do PERM w wyznaczonym terminie albo złożyła PERM z 

wynikiem negatywnym, może przystąpić ponownie do egzaminu w innym terminie. 

5. Osobie, która złożyła PERM, dyrektor CEM wydaje świadectwo złożenia PERM w 

terminie 21 dni od dnia złożenia egzaminu. Podpis dyrektora CEM zamieszczony na 

świadectwie może być odwzorowany mechanicznie. Wyniki egzaminu danej osoby są jej 

udostępniane za pomocą SMK. 

6. Na wniosek tej osoby dyrektor CEM wydaje odpłatnie duplikat albo dokonuje korekty 

świadectwa złożenia PERM. Opłata za te czynności wynosi 50 złotych. Opłaty nie wnosi się, 

w przypadku gdy korekta wynika z błędu CEM. 

7. CEM ewidencjonuje wydane świadectwa, o których mowa w ust. 5. 

8. Wyniki PERM są udostępniane za pomocą SMK uczelniom wyższym, w zakresie 

studentów i absolwentów ich wydziałów. 

9. W przypadku rażących uchybień dotyczących procedury przebiegu PERM lub 

nieprzewidzianych sytuacji mających wpływ na przeprowadzenie PERM dyrektor CEM, po 

uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia, może wydać zarządzenie o 

unieważnieniu egzaminu dla poszczególnych albo wszystkich zdających. 

10. W przypadku unieważnienia PERM, nie pobiera się opłaty egzaminacyjnej od osób 

zgłaszających się do kolejnego PERM, które przystępowały do unieważnionego egzaminu. 

11. Dokumentacja dotycząca PERM, która nie jest gromadzona w SMK, jest przechowywana 

przez właściwe podmioty zgodnie z przepisami art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1446). 

Art. 10g. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych PERM, 

uwzględniając zakres wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać ratownik medyczny, 
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2)   tryb powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 10c ust. 2, 

oraz wysokość wynagrodzenia dla przewodniczącego i członków Zespołów 

Egzaminacyjnych, 

3)   wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 10c ust. 9, 

4)   sposób i szczegółowy tryb przeprowadzania PERM, w tym okres, w którym powinny być 

wyznaczone ich terminy 

–   uwzględniając konieczność sprawnego i efektywnego przeprowadzenia PERM, 

zachowania bezstronności pracy Komisji Egzaminacyjnej i Zespołów Egzaminacyjnych, 

nakład pracy przewodniczącego i członków Komisji Egzaminacyjnej; 

5)   wysokość opłaty, o której mowa w art. 10b ust. 10, oraz sposób jej uiszczania, 

uwzględniając koszty przeprowadzenia PERM oraz wydania dokumentu potwierdzającego 

złożenie PERM, 

6)   szczegółowy tryb unieważniania PERM, 

7)   szczegółowy sposób ustalania wyników PERM 

–   uwzględniając konieczność sprawnego i efektywnego przeprowadzenia PERM; 

8)   wzór świadectwa złożenia PERM, 

9)   tryb wydawania przez dyrektora CEM duplikatu albo odpisu świadectwa złożenia PERM 

oraz sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 10f ust. 6, 

10)  tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty świadectwa złożenia PERM oraz sposób 

uiszczania opłaty, o której mowa w art. 10f ust. 6 

–   uwzględniając konieczność prawidłowego i sprawnego wydania dokumentu 

potwierdzającego złożenie PERM. 

Art. 10h. 1. Jeżeli ratownik medyczny spełniający warunki, o których mowa w art. 10, nie 

wykonuje zawodu w zakresie udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej przez okres dłuższy niż 

5 lat łącznie w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć wykonywanie zawodu ratownika 

medycznego przez udzielanie tych świadczeń, jest obowiązany do odbycia przeszkolenia. 

2. Przeszkolenie trwa przez okres 6 miesięcy i jest realizowane w pełnym wymiarze czasu 

pracy przez udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, pod nadzorem innego ratownika 

medycznego lub lekarza systemu lub pielęgniarki systemu posiadających co najmniej 5-letnie 

doświadczenie zawodowe."; 

3)   art. 12 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 12. 1. Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i 

umiejętności przez uczestnictwo w różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego. 

2. Doskonalenie zawodowe w zawodzie ratownik medyczny może być realizowane przez: 

1)   kursy doskonalące; 

2)   samokształcenie. 

3. Ratownik medyczny ma obowiązek przedstawienia wojewodzie właściwemu ze względu 

na miejsce zamieszkania ratownika medycznego, do wglądu, karty doskonalenia 

zawodowego, niezwłocznie po zakończeniu danego okresu edukacyjnego, w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia danego okresu edukacyjnego."; 

4)   po art. 12 dodaje się art. 12a-12h w brzmieniu: 
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"Art. 12a. 1. Kurs doskonalący ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności 

zawodowych, w tym szkolenie praktyczne. 

2. Kurs doskonalący odbywa się na podstawie programu kursu doskonalącego, który zawiera: 

1)   założenia organizacyjno-programowe określające rodzaj i cel kształcenia, czas jego 

trwania, sposób organizacji oraz sposób sprawdzania efektów kształcenia; 

2)   plan nauczania; 

3)   wykaz umiejętności wynikowych; 

4)   treści nauczania; 

5)   wskazówki metodyczne; 

6)   standardy dotyczące kadry i bazy dydaktycznej. 

3. Program kursu doskonalącego aktualizuje, zgodnie z postępem wiedzy, zespół ekspertów, o 

którym mowa w ust. 4. Program kursu doskonalącego redaguje Centrum Medyczne 

Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej "CMKP", i zatwierdza minister właściwy do 

spraw zdrowia. 

4. Dyrektor CMKP powołuje zespół ekspertów spośród osób legitymujących się 

doświadczeniem zawodowym i dorobkiem naukowym w zakresie medycyny ratunkowej. 

5. CMKP redaguje i przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia 

opracowany przez zespół ekspertów program kursu doskonalącego. 

6. Dyrektor CMKP podaje do publicznej wiadomości zatwierdzony program kursu 

doskonalącego w formie publikacji oraz informacji na swojej stronie internetowej. 

Art. 12b. Prowadzenie kursów doskonalących przez przedsiębiorcę jest działalnością 

regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.). 

Art. 12c. 1. Kurs doskonalący mogą prowadzić podmioty, które: 

1)   realizują program kursu doskonalącego, o którym mowa w art. 12a; 

2)   zapewniają kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zgodne ze standardami, o których 

mowa w art. 12a ust. 2 pkt 6; 

3)   zapewniają bazę dydaktyczną zgodną ze standardami, o których mowa w art. 12a ust. 2 

pkt 6, niezbędną do realizacji programu kursu, w tym do szkolenia praktycznego; 

4)   posiadają wewnętrzny system oceny jakości kształcenia; 

5)   prowadzą dokumentację związaną z organizacją i przebiegiem kształcenia, w 

szczególności regulaminy organizacyjne kształcenia, protokoły postępowania 

kwalifikacyjnego oraz przebiegu sprawdzianów lub innych form zaliczenia danego rodzaju 

kształcenia; 

6)   prowadzą ewidencję wydanych zaświadczeń o ukończeniu danego rodzaju kształcenia, 

obejmującą: 

a)   dane osoby, która ukończyła kurs doskonalący: 

–   imię i nazwisko, 

–   numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania, 

–   adres miejsca zamieszkania, 

b)   rodzaj i nazwę kształcenia, 



- 278 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

c)   nazwę (firmę) organizatora kształcenia, 

d)   datę wydania i numer zaświadczenia. 

2. Podmiot uprawniony do prowadzenia kursu doskonalącego, przed jego rozpoczęciem, jest 

obowiązany uzyskać wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu 

doskonalącego. 

3. Podmiot ubiegający się o uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do 

prowadzenia kursu doskonalącego składa do wojewody właściwego ze względu na miejsce, w 

którym ten podmiot będzie realizował kurs doskonalący, wniosek zgodny z wzorem, o którym 

mowa w art. 12e pkt 4, do którego dołącza się: 

1)   dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3; 

2)   oświadczenie o zgodności danych zawartych we wniosku oraz znajomości i spełnianiu 

warunków wykonywania działalności w zakresie doskonalenia zawodowego ratowników 

medycznych, określonych w ustawie. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1)   oznaczenie podmiotu ubiegającego się o uzyskanie wpisu na listę podmiotów 

uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego; 

2)   liczbę i kwalifikacje kadry dydaktycznej; 

3)   opis bazy dydaktycznej, w której podmiot zamierza prowadzić kurs doskonalący; 

4)   plan realizacji programu kursu doskonalącego. 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej jak za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

6. Wojewoda dokonuje weryfikacji formalnej wniosku, o którym mowa w ust. 3, oraz 

załączonych dokumentów i przekazuje je do CMKP w terminie 14 dni od złożenia wszystkich 

dokumentów określonych ustawą. 

7. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków formalnych wojewoda wzywa do ich 

uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wniosku. 

8. Dyrektor CMKP, w celu uzyskania opinii o spełnieniu przez podmiot warunków, o których 

mowa w ust. 1, powołuje zespół ekspertów, w składzie: 

1)   przedstawiciel stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu 

towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym, zrzeszającym ratowników medycznych, 

zgłoszony przez zarząd tego stowarzyszenia; 

2)   dwóch ekspertów w zakresie ratownictwa medycznego, zgłoszonych przez konsultanta 

krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej. 

9. Zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 8, opiniuje wnioski w miarę potrzeby, nie 

rzadziej niż raz na kwartał i przekazuje swoją opinię dyrektorowi CMKP niezwłocznie po jej 

sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia. Wnioski mogą 

być opiniowane w trybie obiegowym, z użyciem dostępnych systemów teleinformatycznych 

lub systemów łączności. 
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10. Dyrektor CMKP dokonuje wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu 

doskonalącego oraz prowadzi listę kursów doskonalących. Listy te zamieszcza się na stronie 

internetowej CMKP. 

11. Dyrektor CMKP skreśla z listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu 

doskonalącego. Skreślenie następuje w drodze decyzji administracyjnej w przypadku: 

1)   złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, niezgodnego ze stanem 

faktycznym; 

2)   wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi uprawnionemu do 

prowadzenia kursu doskonalącego działalności objętej wpisem na listę podmiotów 

uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego; 

3)   naruszenia warunków wymaganych do prowadzenia kursu doskonalącego; 

4)   niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, będących wynikiem kontroli, o której 

mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4; 

5)   złożenia przez podmiot uprawniony do prowadzenia kursu doskonalącego wniosku o 

wykreślenie z listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego. 

12. Każda zmiana programu kursu doskonalącego oraz warunków realizacji programu 

powoduje obowiązek ponownego uzyskania wpisu na listę podmiotów uprawnionych do 

prowadzenia kursu doskonalącego. 

13. Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego zawiera 

następujące dane: 

1)   numer wpisu; 

2)   nazwę (firmę); 

3)   adres siedziby; 

4)   adres do korespondencji; 

5)   numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada. 

14. Lista kursów doskonalących zawiera następujące dane: 

1)   nazwę (firmę) podmiotu uprawnionego do prowadzenia kursu doskonalącego; 

2)   adres siedziby podmiotu uprawnionego do prowadzenia kursu doskonalącego; 

3)   adres do korespondencji; 

4)   numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada; 

5)   termin i miejsce prowadzenia kursu doskonalącego. 

15. Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego 

jest obowiązany zgłaszać właściwemu wojewodzie termin i miejsce prowadzenia danego 

kursu, w terminie co najmniej 60 dni przed jego rozpoczęciem. Dyrektor CMKP zamieszcza 

informacje o terminie kursu doskonalącego na liście, o której mowa w ust. 14. 

16. Wojewoda niezwłocznie przesyła informacje, o których mowa w ust. 15 i art. 31 ust. 1 pkt 

4, do CMKP. 

Art. 12d. 1. Przebieg doskonalenia zawodowego ratownika medycznego dokumentuje się w 

karcie doskonalenia zawodowego. 

2. Kartę doskonalenia zawodowego na wniosek ratownika medycznego wydaje wojewoda 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ratownika medycznego, a w przypadku gdy 

nie jest możliwe ustalenie właściwego wojewody - Wojewoda Mazowiecki. 
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3. Wniosek o wydanie karty doskonalenia zawodowego zawiera: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę i miejsce urodzenia; 

3)   numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

4)   adres miejsca zamieszkania; 

5)   adres do korespondencji; 

6)   numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada; 

7)   numer prawa wykonywania zawodu. 

4. Karta doskonalenia zawodowego zawiera: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę i miejsce urodzenia; 

3)   numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania; 

4)   numer prawa wykonywania zawodu; 

5)   nazwę i adres podmiotu, u którego ratownik medyczny wykonuje zawód; 

6)   datę rozpoczęcia okresu edukacyjnego; 

7)   informację o terminach i miejscach odbycia doskonalenia zawodowego; 

8)   nazwę i adres podmiotu przeprowadzającego kurs doskonalący; 

9)   informację o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego. 

Art. 12e. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   formy samokształcenia, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2, 

2)   sposób i tryb odbywania doskonalenia zawodowego przez ratowników medycznych, 

3)   zakres doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, 

4)   wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu 

doskonalącego oraz zaświadczenia o wpisie na tę listę, 

5)   sposób potwierdzania, dokumentowania i zatwierdzania poszczególnych form 

doskonalenia zawodowego, 

6)   wzór karty doskonalenia zawodowego 

–   uwzględniając zapewnienie jednolitości odbywania doskonalenia zawodowego, szybkości 

i jednolitości postępowania oraz przejrzystości wniosku, dokumentowania oraz zatwierdzania 

form doskonalenia zawodowego i karty doskonalenia zawodowego. 

Art. 12f. Koszty doskonalenia zawodowego ponosi ratownik medyczny lub podmiot, u 

którego ratownik medyczny wykonuje zawód, lub jednostka prowadząca szkolenie. 

Art. 12g. Podmiot, u którego ratownik medyczny wykonuje zawód, jest obowiązany ułatwić 

ratownikowi medycznemu aktualizowanie wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w 

różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego. 

Art. 12h. Ratownik medyczny przedstawia podmiotowi, u którego wykonuje zawód, 

dokumenty poświadczające realizację obowiązku określonego w art. 12 ust. 1."; 

5)   w art. 17: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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"1. Wojewoda prowadzi w postaci elektronicznej rejestr jednostek współpracujących z 

systemem, zwany dalej "rejestrem".", 

b)  dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

"7. Administratorem rejestru, o którym mowa w ust. 1, jest jednostka podległa ministrowi 

właściwemu do spraw zdrowia, właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony 

zdrowia."; 

6)   w art. 21 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3)  informację o centrum urazowym oraz centrum urazowym dla dzieci wraz z informacją o 

zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, niezbędnych do realizacji jego zadań, jeżeli centrum 

urazowe lub centrum urazowe dla dzieci znajduje się na obszarze danego województwa."; 

Zmienia z dniem: 2017.08.01 zobacz 

Art. 9 pkt 7 wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r. zgodnie z art. 52 pkt 7 nin. ustawy. 

7)   w art. 23: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Wojewoda prowadzi ewidencję jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1, na 

obszarze województwa. Ewidencja jest prowadzona w systemie teleinformatycznym.", 

b)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   kolejny numer wpisu do ewidencji; 

2)   daty: wpisu i wykreślenia z ewidencji; 

3)   numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w strukturze którego działa 

jednostka systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1; 

4)   adres siedziby podmiotu leczniczego; 

5)   adres szpitalnego oddziału ratunkowego lub adres miejsca stacjonowania zespołów 

ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, na terenie 

województwa; 

6)   identyfikator terytorialny miejscowości lub dzielnicy lokalizacji jednostki systemu; 

7)   całodobowy numer telefonu dysponenta jednostki; 

8)   adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego, jeżeli posiada; 

9)   datę rozpoczęcia, zmiany i zakończenia realizacji umów, o których mowa w art. 23 ust. 2 

i 3; 

10)  czas pozostawania w gotowości poszczególnych zespołów ratownictwa medycznego na 

terenie województwa (okres w roku i liczba godzin na dobę).", 

c)  dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"5. Administratorem systemu, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie, jest jednostka podległa 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwa w zakresie systemów informacyjnych 

ochrony zdrowia."; 

Zmienia z dniem: 2017.08.01 zobacz 

Art. 9 pkt 8 wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r. zgodnie z art. 52 pkt 7 nin. ustawy. 

8)   po art. 23 dodaje się art. 23a i art. 23b w brzmieniu: 

"Art. 23a. 1. Wojewoda prowadzi ewidencję centrów urazowych, centrów urazowych dla 

dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania 
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świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego. Ewidencja jest 

prowadzona w systemie teleinformatycznym. 

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące dane: 

1)   numer kolejny wpisu do ewidencji; 

2)   daty wpisu i wykreślenia z ewidencji; 

3)   nazwę podmiotu leczniczego; 

4)   numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w strukturze którego działa 

centrum urazowe lub jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego; 

5)   adres siedziby podmiotu leczniczego; 

6)   adres centrum urazowego, centrum urazowego dla dzieci lub jednostki organizacyjnej 

szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla 

ratownictwa medycznego na terenie województwa; 

7)   całodobowy numer telefonu podmiotu leczniczego; 

8)   całodobowy adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego; 

9)   identyfikator terytorialny miejscowości lub dzielnicy lokalizacji oddziałów szpitalnych 

wchodzących w skład centrum urazowego; 

10)  identyfikator terytorialny miejscowości lub dzielnicy lokalizacji jednostek 

organizacyjnych szpitala wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 

niezbędnych dla ratownictwa medycznego; 

11)  nazwę własną oddziału szpitalnego; 

12)  specjalność zgodnie z VIII częścią kodu resortowego; 

13)  datę rozpoczęcia, zmiany i zakończenia realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej zawartych zgodnie z art. 47. 

3. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie 30 dni od 

dnia zawarcia umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki, o których 

mowa w ust. 1, przekazuje wojewodzie dane, o których mowa w ust. 2 pkt 12. 

4. Administratorem systemu teleinformatycznego ewidencji, o której mowa w ust. 1, jest 

jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwa w zakresie systemów 

informacyjnych w ochronie zdrowia. 

Art. 23b. Wojewoda przekazuje do systemu informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa 

w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia dane, o 

których mowa w art. 17, art. 23 i art. 23a."; 

9)   w art. 24a ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. SWD PRM przekazuje dane do systemu informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa 

w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia."; 

Zmienia z dniem: 2017.05.01 zobacz 

Art. 9 pkt 10 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r. zgodnie z art. 52 pkt 5(a) nin. ustawy. 

10)  w art. 26: 

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Dyspozytor medyczny ma prawo i obowiązek, doskonalenia zawodowego w różnych 

rodzajach i formach kształcenia, w szczególności: 
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1)   kursu doskonalącego; 

2)   samokształcenia.", 

b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Do doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych przepisy art. 12-12h stosuje się 

odpowiednio.", 

c)  dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   formy samokształcenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, 

2)   sposób i tryb odbywania doskonalenia zawodowego przez dyspozytorów medycznych, 

3)   zakres doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych, 

4)   wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu 

doskonalącego, 

5)   sposób potwierdzania dokumentowania i zatwierdzania poszczególnych form 

doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych, 

6)   wzór karty doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych 

–   uwzględniając zapewnienie jednolitości odbywania doskonalenia zawodowego, szybkości 

i jednolitości postępowania oraz przejrzystości wniosku, dokumentowania i zatwierdzania 

form doskonalenia zawodowego i karty doskonalenia zawodowego."; 

Zmienia z dniem: 2017.05.01 zobacz 

Art. 9 pkt 11 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r. zgodnie z art. 52 pkt 5(a) nin. ustawy. 

11)  w art. 31 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

"4)  podmiotów prowadzących kursy doskonalące ratowników medycznych i kursy 

doskonalące dyspozytorów medycznych pod względem spełnienia wymagań określonych w 

przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 12e i art. 26 ust. 5.". 

 

Art. 13. 

W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345 i 1830) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

"14)  osoba uprawniona - osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu medycznego, która 

na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest 

uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. - 

Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o których mowa w 

art. 38;"; 

Zmienia z dniem: 2017.01.01 zobacz 

Art. 13 pkt 2-20 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. zgodnie z art. 52 pkt 5 nin. 

ustawy. 

2)   w art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Komisja na podstawie dokumentu stanowiącego wynik negocjacji, sporządzonego w 

postaci elektronicznej, podpisanego przez strony negocjacji, podejmuje uchwałę w drodze 

głosowania elektronicznego za pomocą Systemu Obsługi List Refundacyjnych, o którym 
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mowa w art. 30a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.), zwanego dalej "SOLR", i przekazuje ją niezwłocznie 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia."; 

3)   w art. 19: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Rozpatrując wnioski, o których mowa w art. 24 ust. 1, Komisja prowadzi negocjacje w 

składzie pięcioosobowym, zwanym dalej "zespołem negocjacyjnym", z tym że w każdym 

składzie powinien znaleźć się przedstawiciel Prezesa Funduszu."; 

[b)  dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"3. Wynikiem negocjacji jest dokument sporządzony w postaci elektronicznej w trakcie 

negocjacji podpisany przez przewodniczącego zespołu negocjacyjnego oraz wnioskodawcę za 

pomocą podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1114) lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 

września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 

oraz z 2015 r. poz. 1893), przekazywany następnie Komisji w celu podjęcia uchwały.";] 

< b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Wynikiem negocjacji jest dokument sporządzony w postaci elektronicznej w trakcie 

negocjacji podpisany przez przewodniczącego zespołu negocjacyjnego oraz 

wnioskodawcę za pomocą podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP lub 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przekazywany następnie Komisji w celu 

podjęcia uchwały.”;> 

4)   w art. 24: 

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Wnioskodawca składa odrębny wniosek dla każdej dawki, wielkości opakowania, 

kategorii dostępności refundacyjnej, o której mowa w art. 6 ust. 1, lub poziomu odpłatności 

leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu 

medycznego.", 

b)  ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

"6. Wnioski wraz z załącznikami oraz inne wnioski, pisma ministra właściwego do spraw 

zdrowia oraz pisma strony składane w postępowaniu w zakresie wydania decyzji 

administracyjnej w sprawie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego składa się w postaci elektronicznej za pomocą SOLR.", 

c)  po ust. 6 dodaje się ust. 6a-6d w brzmieniu: 

["6a. Wnioski, o których mowa w ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 2, opatruje 

się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o 

podpisie elektronicznym.] 
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<6a. Wnioski, o których mowa w ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 2, 

opatruje się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.> 

6b. Z wnioskodawcami, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw zdrowia 

komunikuje się za pomocą SOLR. 

6c. W przypadku braku dostępu do SOLR na skutek awarii systemu lub działania siły 

wyższej, termin na dokonanie czynności dotyczących postępowania w sprawie refundacji 

leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego 

uznaje się za zachowany pod warunkiem dokonania w wyznaczonym terminie czynności w 

postaci papierowej. Dokumentacja złożona w postaci papierowej, po uzyskaniu dostępu do 

SOLR, jest wprowadzana przez ministra właściwego do spraw zdrowia do systemu w 

terminie trzech dni roboczych od dnia przywrócenia funkcjonalności systemu. 

6d. W uzasadnionych przypadkach, gdy wystąpi brak dostępu do SOLR na skutek awarii 

systemu lub działania siły wyższej, jest możliwe dokonanie czynności w zakresie wydania 

decyzji administracyjnej w sprawie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego bez pośrednictwa SOLR. Przepis ust. 6c 

w zakresie wprowadzania do systemu dokumentacji stosuje się odpowiednio.", 

d)  w ust. 7 uchyla się pkt 1; 

5)   w art. 25: 

a)  w pkt 5 lit. a i b otrzymują brzmienie: 

"a)  nazwę, jego postać, rodzaj, drogę podania albo sposób zastosowania oraz rodzaj 

opakowania, 

b)   numer pozwolenia oraz kopię decyzji o dopuszczeniu do obrotu leku albo kopię 

powiadomienia o wprowadzeniu do obrotu środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego albo kopię powiadomienia lub zgłoszenia wyrobu medycznego, ", 

b)  pkt 9-11 otrzymują brzmienie: 

"9)  dzienny koszt terapii dla leku, odrębnie dla każdego wskazania określonego w pkt 6 lit. a; 

10)  średni koszt standardowej terapii dla leku, odrębnie dla każdego wskazania określonego 

w pkt 6 lit. a; 

11)  czas trwania standardowej terapii dla leku oraz środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, odrębnie dla każdego wskazania określonego w pkt 6 lit. a;", 

c)  pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

"13)  informacje dotyczące upływu okresu wyłączności danych oraz wyłączności rynkowej, 

jeżeli dotyczy;", 

d)  w pkt 14 uchyla się lit. b; 

6)   w art. 26: 

a)  w pkt 1: 

–  po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu: 

"ba)  numer decyzji, której urzędowa cena zbytu ma ulec zmianie, ", 

–  w lit. d tiret pierwsze i tiret drugie otrzymują brzmienie: 

"–  nazwę, jego postać, rodzaj, drogę podania albo sposób zastosowania oraz rodzaj 

opakowania, 
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–   numer pozwolenia oraz kopię decyzji o dopuszczeniu do obrotu leku albo kopię 

powiadomienia o wprowadzeniu do obrotu środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego albo kopię powiadomienia lub zgłoszenia wyrobu medycznego, ", 

–  lit. j-l otrzymują brzmienie: 

"j)  dzienny koszt terapii dla leku, odrębnie dla każdego wskazania objętego refundacją, 

k)   średni koszt standardowej terapii dla leku, odrębnie dla każdego wskazania objętego 

refundacją, 

l)   czas trwania standardowej terapii dla leku oraz środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, odrębnie dla każdego wskazania objętego refundacją, ", 

b)  w pkt 2: 

–  po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu: 

"ba)  numer decyzji, której urzędowa cena zbytu ma ulec zmianie, ", 

–  w lit. d tiret pierwsze i tiret drugie otrzymują brzmienie: 

"–  nazwę, jego postać, rodzaj, drogę podania albo sposób zastosowania oraz rodzaj 

opakowania, 

–   numer pozwolenia oraz kopię decyzji o dopuszczeniu do obrotu leku albo kopię 

powiadomienia o wprowadzeniu do obrotu środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego albo kopię powiadomienia lub zgłoszenia wyrobu medycznego, ", 

–  lit. k-m otrzymują brzmienie: 

"k)  dzienny koszt terapii dla leku, odrębnie dla każdego wskazania objętego refundacją, 

l)   średni koszt standardowej terapii dla leku, odrębnie dla każdego wskazania objętego 

refundacją, 

m)   czas trwania standardowej terapii dla leku oraz środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, odrębnie dla każdego wskazania objętego refundacją, "; 

7)   w art. 27: 

a)  w pkt 4: 

–  lit. a i b otrzymują brzmienie: 

"a)  nazwę, jego postać, rodzaj, drogę podania albo sposób zastosowania oraz rodzaj 

opakowania, 

b)   numer pozwolenia oraz kopię decyzji o dopuszczeniu do obrotu leku albo kopię 

powiadomienia o wprowadzeniu do obrotu środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, albo kopię powiadomienia lub zgłoszenia wyrobu medycznego, ", 

–  po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu: 

"ba)  numer decyzji, której urzędowa cena zbytu ma ulec zmianie, ", 

b)  uchyla się pkt 5-7; 

8)   po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu: 

"Art. 32a. 1. Wnioskodawca składa do ministra właściwego do spraw zdrowia wniosek o 

założenie konta w SOLR umożliwiającego za pomocą tego systemu: 

1)   składanie wniosków w postaci elektronicznej; 

2)   komunikowanie się z ministrem właściwym do spraw zdrowia. 

2. Wniosek o założenie konta w SOLR zawiera oznaczenie (firmę) wnioskodawcy, adres 

siedziby albo miejsca wykonywania działalności gospodarczej, a także imię i nazwisko, 
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telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i adres korespondencyjny osoby upoważnionej 

do jego reprezentowania w sprawie tego wniosku. 

3. Do wniosku o założenie konta w SOLR dołącza się: 

1)   aktualny odpis z rejestru, do którego wnioskujący o założenie konta jest wpisany, lub 

równoważny mu dokument wystawiony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wydany 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku; w przypadku wnioskodawców 

zagranicznych należy dodatkowo dołączyć tłumaczenie odpowiedniego dokumentu na język 

polski sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego albo sprawdzone i 

poświadczone przez tłumacza przysięgłego, wykonującego zawód tłumacza przysięgłego na 

warunkach określonych w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza 

przysięgłego (Dz. U. z 2015 r. poz. 487 i 1505), lub przez tłumacza przysięgłego mającego 

siedzibę na terytorium państwa członkowskiego; 

2)   upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy, jeżeli dotyczy; 

3)   dowód uiszczenia opłaty za założenie konta. 

4. Wniosek o założenie konta w SOLR wraz z załącznikami składa się w postaci papierowej i 

elektronicznej. 

5. Opłatę za złożenie wniosku w wysokości 500 zł wnosi się na rachunek bankowy urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. 

6. Opłata za złożenie wniosku stanowi dochód budżetu państwa. 

7. Po rozpatrzeniu wniosku o założenie konta w SOLR, minister właściwy do spraw zdrowia 

zakłada wnioskodawcy konto (login i hasło), które służy do administrowania udostępnioną 

wnioskodawcy częścią SOLR. Login i hasło przesyła się w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania wniosku na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. 

[8. Wniosek o założenie konta w SOLR złożony w postaci elektronicznej opatruje się podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.";] 

<8. Wniosek o założenie konta w SOLR złożony w postaci elektronicznej opatruje się 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.> 

9)   w art. 35: 

a)  w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Wniosek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, dla leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, który nie ma odpowiednika 

refundowanego w danym wskazaniu, wraz z analizami, o których mowa w art. 25 pkt 14 lit. c, 

a także wniosek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2, dla leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, który nie ma odpowiednika 

refundowanego w danym wskazaniu, jeżeli w uzasadnieniu wniosku są podane argumenty 

związane z efektem zdrowotnym, dodatkowym efektem zdrowotnym lub kosztami ich 

uzyskania wraz z analizami, o których mowa w art. 26 pkt 2 lit. h oraz i, minister właściwy do 
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spraw zdrowia niezwłocznie przekazuje Prezesowi Agencji za pomocą SOLR, w celu 

przygotowania:", 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. W przypadku stwierdzenia, że wniosek nie spełnia wymagań określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 24 ust. 7 pkt 2, Prezes Agencji wzywa wnioskodawcę do 

uzupełnia analiz za pomocą SOLR, wyznaczając mu 21 dni na uzupełnienie dokumentacji. 

Bieg terminów, o których mowa w art. 31 ust. 4 i 5, ulega zawieszeniu.", 

c)  ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

"8. Prezes Agencji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rekomendację za 

pomocą SOLR, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania dokumentów 

określonych w ust. 1. 

9. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje Komisji, za pomocą SOLR, wniosek, o 

którym mowa w ust. 1, wraz z analizą weryfikacyjną Agencji, stanowiskiem Rady 

Przejrzystości, rekomendacją Prezesa Agencji oraz innymi dokumentami, na podstawie 

których przygotowana została rekomendacja, celem przeprowadzenia negocjacji warunków 

objęcia refundacją."; 

10)  art. 36 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 36. Wniosek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, dla leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, który ma swój odpowiednik 

refundowany w danym wskazaniu, oraz wnioski, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2-5, 

minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje Komisji za pomocą SOLR, celem 

przeprowadzenia negocjacji."; 

11)  w art. 37 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

"8. Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje do systemu informacji w ochronie 

zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w 

ochronie zdrowia, dane objęte obwieszczeniem, o którym mowa w ust. 1, w terminie nie 

krótszym niż 10 dni przed dniem wejścia w życie obwieszczenia."; 

12)  w art. 38: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Świadczeniobiorcom przysługuje, na zasadach określonych w ustawie, zaopatrzenie w 

wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawa. Kontynuacja 

zaopatrzenia w wyroby medyczne określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 

może odbywać się także na zlecenie pielęgniarki i położnej, o których mowa w art. 15a ust. 1 

i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.", 

b)  po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

"4a. Zlecenia na zaopatrzenie i zlecenia naprawy są wystawiane w postaci elektronicznej albo 

papierowej. 

4b. Zlecenia w postaci papierowej wystawia się w przypadku: 

1)   braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia; 

2)   zlecenia dla osoby o nieustalonej tożsamości; 

3)   zlecenia, o którym mowa w art. 42b ust. 11 pkt 2 ustawy o świadczeniach.", 
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c)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. Zlecenie na zaopatrzenie zawiera: 

1)   dane świadczeniobiorcy: 

a)   imię albo imiona i nazwisko albo oznaczenie "NN" w przypadku osób o nieustalonej 

tożsamości, 

b)   adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli 

nadano): 

–   miejsca zamieszkania albo 

–   miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo 

–   urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej - w przypadku 

świadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy o 

świadczeniach, albo świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej, albo 

–   "NMZ" w przypadku osób o nieustalonym miejscu zamieszkania, 

c)   identyfikator usługobiorcy w rozumieniu art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

d)   datę urodzenia pacjenta albo wiek pacjenta, w przypadku gdy numer PESEL nie został 

nadany albo jest nieustalony, 

e)   kod uprawnienia dodatkowego, jeżeli dotyczy, 

f)   rodzaj, numer, datę wydania, termin ważności dokumentu potwierdzającego uprawnienie 

dodatkowe, jeżeli dotyczy, 

g)   adres poczty elektronicznej - w przypadku zlecenia w postaci elektronicznej, jeżeli 

posiada, 

h)   numer telefonu - w przypadku zlecenia w postaci elektronicznej, jeżeli posiada, 

i)   adres korespondencyjny - w przypadku zlecenia w postaci elektronicznej, jeżeli posiada; 

2)   dane dotyczące podmiotu, w ramach którego wystawiono zlecenie: 

a)   w przypadku podmiotu wykonującego działalność leczniczą - nazwę albo firmę, łącznie z 

nazwą jednostki organizacyjnej, i nazwę komórki organizacyjnej, jeżeli dotyczy, 

b)   adres miejsca udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, a w przypadku osób 

wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania - adres miejsca 

przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej, 

c)   numer telefonu dostępny w miejscu udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, a w 

przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania - numer 

telefonu kontaktowego do osoby wystawiającej zlecenie, 

d)   identyfikator miejsca udzielania świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 17c ust. 

4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jeżeli nadano; 

3)   dane dotyczące osoby wystawiającej zlecenie, które w przypadku zlecenia w postaci 

papierowej są nanoszone w sposób czytelny za pomocą nadruku, pieczątki lub naklejki 

przymocowanej do zlecenia w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez zniszczenia druku 

zlecenia: 

a)   imię albo imiona i nazwisko osoby wystawiającej zlecenie, 

b)   kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej zlecenie, w tym posiadany tytuł zawodowy i 

specjalizacja, 
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c)   identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

d)   numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą zlecenie, 

e)   podpis, w przypadku zlecenia: 

–   w postaci elektronicznej składany za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z 

dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym albo podpisu potwierdzonego profilem 

zaufanym ePUAP, albo 

–   w postaci papierowej - podpis własnoręczny; 

4)   dane dotyczące wyrobu medycznego: 

a)   określenie, 

b)   liczbę porządkową, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 4, 

c)   liczbę sztuk, 

d)   uzasadnienie zalecenia na zaopatrzenie danym wyrobem, 

e)   dodatkowe informacje istotne przy doborze: 

–   stronę zaopatrzenia, jeżeli dotyczy, 

–   dane dotyczące soczewek okularowych korekcyjnych, jeżeli dotyczy, 

f)   miesiąc, którego dotyczy zaopatrzenie comiesięczne, jeżeli dotyczy; 

5)   datę wystawienia zlecenia; 

6)   dodatkowe wskazania osoby wystawiającej zlecenie; 

7)   numer identyfikujący zlecenie nadawany przez system teleinformatyczny usługodawcy 

lub system, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

w ochronie zdrowia, a w przypadku zlecenia w postaci papierowej numer ewidencyjny 

zlecenia nadawany przez oddział wojewódzki Funduszu; 

8)   kod oddziału wojewódzkiego Funduszu, a w przypadku zleceń wydawanych na podstawie 

przepisów o koordynacji - kod kraju instytucji właściwej; 

9)   numer umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z oddziałem 

wojewódzkim Funduszu, jeżeli dotyczy; 

10)  sposób powiadomienia świadczeniobiorcy o potwierdzonym zleceniu na podstawie art. 

38a ust. 7 - w przypadku zlecenia w postaci elektronicznej.", 

d)  po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5e w brzmieniu: 

"5a. Potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia w wyroby medyczne zawiera: 

1)   numer identyfikujący potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia w wyroby medyczne 

nadawany przez system teleinformatyczny Funduszu - w przypadku zlecenia w postaci 

elektronicznej; 

2)   numer identyfikujący zlecenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 7; 

3)   dane dotyczące wyrobu medycznego: 

a)   określenie, 

b)   liczbę porządkową nadaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 4, 

c)   liczbę sztuk, 

d)   stronę zaopatrzenia, jeżeli dotyczy; 

4)   nazwę i kod oddziału wojewódzkiego Funduszu; 
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5)   limit finansowania ze środków publicznych ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie ust. 4; 

6)   poziom refundacji określony w procentach; 

7)   uzasadnienie odmowy potwierdzenia prawa do refundacji, jeżeli dotyczy; 

8)   datę potwierdzenia albo odmowy potwierdzenia zlecenia; 

9)   podpis: 

a)   składany za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 

r. o podpisie elektronicznym albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego przy pomocy wydawanego przez Fundusz ważnego certyfikatu w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, albo podpisu 

potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP - w przypadku zlecenia w postaci elektronicznej, 

albo 

b)   podpis własnoręczny i pieczątka oddziału wojewódzkiego Funduszu - w przypadku 

zlecenia w postaci papierowej. 

5b. Realizacja zlecenia zawiera: 

1)   numer identyfikujący realizację zlecenia nadawany przez system teleinformatyczny 

usługodawcy lub system, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji w ochronie zdrowia - w przypadku zlecenia w postaci elektronicznej; 

2)   numer identyfikujący zlecenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 7; 

3)   nazwę albo firmę realizatora, łącznie z nazwą i adresem miejsca realizacji zaopatrzenia; 

4)   identyfikator usługodawcy, o którym mowa w art. 17c ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia; 

5)   numer umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej podmiotu realizującego 

czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne zawartej z oddziałem wojewódzkim 

Funduszu; 

6)   dane dotyczące wyrobu medycznego: 

a)   liczbę porządkową, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 4, 

b)   liczbę sztuk, 

c)   wytwórcę, model, nazwę handlową, 

d)   cenę detaliczną, 

e)   kwotę refundacji, 

f)   wysokość dopłaty świadczeniobiorcy, 

g)   miesiąc, którego dotyczy zaopatrzenie przysługujące comiesięcznie, jeżeli dotyczy; 

7)   datę przyjęcia do realizacji; 

8)   datę realizacji (wydania); 

9)   imię i nazwisko osoby realizującej zlecenie; 

10)  imię i nazwisko osoby odbierającej; 

11)  numer PESEL, a w przypadku jego braku nazwę i numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość osoby odbierającej; 

12)  własnoręczny podpis osoby odbierającej. 
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5c. W przypadku zlecenia na zaopatrzenie w postaci elektronicznej dane określone w ust. 5b 

pkt 4-12 są nanoszone na wydruku potwierdzającym odbiór wyrobu medycznego. 

5d. Karta potwierdzenia uprawnienia w postaci papierowej na zaopatrzenie w wyroby 

medyczne przysługujące comiesięcznie zawiera: 

1)   dane dotyczące świadczeniobiorcy: 

a)   imię albo imiona i nazwisko albo oznaczenie "NN" w przypadku osób o nieustalonej 

tożsamości, 

b)   adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli 

nadano): 

–   miejsca zamieszkania albo 

–   miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo 

–   urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej - w przypadku 

świadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy o 

świadczeniach, albo świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej, albo 

–   "NMZ" w przypadku osób o nieustalonym miejscu zamieszkania, 

c)   identyfikator usługobiorcy w rozumieniu art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

d)   datę urodzenia pacjenta albo wiek pacjenta, w przypadku gdy numer PESEL nie został 

nadany albo jest nieustalony; 

2)   dane dotyczące wyrobu medycznego: 

a)   określenie, 

b)   liczbę porządkową, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 4, 

c)   liczbę sztuk, 

d)   limit finansowania ze środków publicznych ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie ust. 4, 

e)   poziom refundacji określony w procentach; 

3)   okres ważności karty: od (miesiąc, rok) - do (miesiąc, rok); 

4)   nazwę i kod oddziału wojewódzkiego Funduszu; 

5)   numer ewidencyjny karty potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby 

medyczne przysługujące comiesięcznie nadawany przez oddział wojewódzki Funduszu; 

6)   pieczątkę i podpis pracownika oddziału wojewódzkiego Funduszu. 

5e. Potwierdzenie wystawionych zleceń w postaci papierowej na zaopatrzenie przysługujące 

comiesięcznie zawiera: 

1)   datę wystawienia zlecenia; 

2)   określenie wyrobu medycznego; 

3)   liczbę sztuk wyrobu medycznego; 

4)   miesiąc, którego dotyczy zaopatrzenie przysługujące comiesięcznie, jeżeli dotyczy; 

5)   datę realizacji (wydania) zlecenia; 

6)   pieczątkę i podpis własnoręczny osoby wystawiającej zlecenie; 

7)   pieczątkę i podpis własnoręczny osoby realizującej zlecenie.", 

e)  ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

"6. Zlecenie naprawy zawiera: 
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1)   dane dotyczące świadczeniobiorcy: 

a)   imię albo imiona i nazwisko albo oznaczenie "NN" w przypadku osób o nieustalonej 

tożsamości, 

b)   adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli 

nadano): 

–   miejsca zamieszkania albo 

–   miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo 

–   urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej - w przypadku 

świadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy o 

świadczeniach, albo świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej, albo 

–   "NMZ" w przypadku osób o nieustalonym miejscu zamieszkania, 

c)   identyfikator usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

d)   datę urodzenia pacjenta albo wiek pacjenta, w przypadku gdy numeru PESEL nie został 

nadany albo jest nieustalony, 

e)   adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada - w przypadku zlecenia w postaci 

elektronicznej, 

f)   numer telefonu - w przypadku zlecenia w postaci elektronicznej; 

2)   dane dotyczące wyrobu medycznego: 

a)   określenie (wytwórca, model, nazwa handlowa), 

b)   liczbę porządkową, 

c)   liczbę sztuk, 

d)   uzasadnienie naprawy; 

3)   numer identyfikujący zlecenie naprawy nadawany przez system teleinformatyczny 

Funduszu, a w przypadku zlecenia naprawy w postaci papierowej - numer ewidencyjny 

zlecenia nadawany przez oddział wojewódzki Funduszu; 

4)   potwierdzenie uprawnienia do naprawy wyrobu medycznego: 

a)   nazwę i kod oddziału wojewódzkiego Funduszu, 

b)   limit ceny naprawy, 

c)   datę potwierdzenia zlecenia; 

5)   odmowę potwierdzenia uprawnienia do naprawy wyrobu medycznego, jeżeli dotyczy: 

a)   przyczynę odmowy potwierdzenia, 

b)   datę odmowy potwierdzenia; 

6)   informację o przedłużeniu okresu użytkowania wyrobu medycznego; 

7)   podpis, w przypadku zlecenia: 

a)   w postaci elektronicznej - składany za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z 

dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym albo za pomocą bezpiecznego podpisu 

elektronicznego weryfikowanego przy pomocy wydawanego przez Fundusz ważnego 

certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, albo 

podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, albo 
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b)   w postaci papierowej - podpis własnoręczny i pieczątka oddziału wojewódzkiego 

Funduszu.", 

f)  po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu: 

"6a. Realizacja zlecenia naprawy zawiera: 

1)   numer identyfikujący realizację zlecenia naprawy nadawany przez system 

teleinformatyczny usługodawcy lub system, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia - w przypadku zlecenia w postaci 

elektronicznej; 

2)   numer identyfikujący zlecenie naprawy, o którym mowa w ust. 6 pkt 3; 

3)   nazwę albo firmę realizatora, łącznie z nazwą i adresem miejsca realizacji zlecenia 

naprawy; 

4)   identyfikator usługodawcy, o którym mowa w art. 17c ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia; 

5)   numer umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej podmiotu realizującego 

czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne zawartej z oddziałem wojewódzkim 

Funduszu; 

6)   dane dotyczące wyrobu medycznego: 

a)   określenie, 

b)   wytwórcę, model, nazwę handlową, 

c)   opis przeprowadzonej naprawy wraz ze specyfikacją, 

d)   okres gwarancji, 

e)   cenę naprawy; 

7)   datę przyjęcia do realizacji; 

8)   datę realizacji (wydania); 

9)   imię i nazwisko osoby realizującej zlecenie naprawy; 

10)  imię i nazwisko osoby odbierającej; 

11)  numer PESEL, a w przypadku jego braku nazwę i numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość osoby odbierającej; 

12)  własnoręczny podpis osoby odbierającej. 

6b. W przypadku zlecenia w postaci elektronicznej dane określone w ust. 6a pkt 1, 2 i 6-12, są 

nanoszone na wydruku potwierdzającym odbiór wyrobu medycznego.", 

g)  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

"7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób i tryb realizacji zleceń w postaci elektronicznej i papierowej, 

2)   szczegółowy zakres danych zawartych w zleceniu w postaci elektronicznej i wzór 

zlecenia w postaci papierowej, 

3)   sposób przechowywania zleceń w postaci elektronicznej i papierowej, 

4)   sposób realizacji zleceń w postaci elektronicznej i w postaci papierowej, w tym 

autoryzacji zlecenia w postaci elektronicznej, 

5)   minimalne wymagania techniczne dla systemów teleinformatycznych, których spełnienie 

jest konieczne dla wystawiania i realizacji zleceń w postaci elektronicznej 
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–   uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego wystawiania zleceń oraz 

prawidłowej ich realizacji, a także mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

i integralności danych."; 

13)  po art. 38 dodaje się art. 38a i art. 38b w brzmieniu: 

"Art. 38a. 1. W przypadku wystawienia zlecenia w postaci elektronicznej świadczeniobiorca 

otrzymuje informację o wystawionym zleceniu zawierającą następujące dane: 

1)   klucz dostępu; 

2)   kod dostępu; 

3)   identyfikator zlecenia; 

4)   rodzaj zlecenia; 

5)   datę wystawienia zlecenia; 

6)   miesiąc, na który wystawiono zlecenie, jeżeli dotyczy; 

7)   imię i nazwisko świadczeniobiorcy; 

8)   imię i nazwisko osoby wystawiającej zlecenie; 

9)   numer prawa wykonywania zawodu osoby wystawiającej zlecenie, w tym posiadany tytuł 

zawodowy i specjalizację; 

10)  numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą zlecenie; 

11)  liczbę porządkową wyrobu medycznego; 

12)  liczbę sztuk wyrobu medycznego; 

13)  określenie wyrobu medycznego. 

2. Informację, o której mowa w ust. 1, świadczeniobiorca otrzymuje: 

1)   na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia adres poczty elektronicznej; 

2)   na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia numer telefonu, w formie 

wiadomości tekstowej zawierającej kod dostępu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz 

informację o wymagalności numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość przy realizacji 

zlecenia; 

3)   w przypadku braku wskazania w systemie informacji w ochronie zdrowia danych, o 

których mowa w pkt 1 i 2, oraz na każde żądanie świadczeniobiorcy, w formie wydruku, a w 

przypadku udzielania świadczenia zdrowotnego w miejscu wezwania i braku możliwości 

przekazania informacji w formie wydruku - w innej uzgodnionej formie zawierającej kod 

dostępu i nazwę wyrobu medycznego. 

3. Informację przekazywaną w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, przekazuje osoba 

wystawiająca zlecenie. 

4. Informacja, o której mowa w ust. 1, nie może zawierać żadnych innych treści, w 

szczególności o charakterze reklamowym. 

5. Informacja, o której mowa w ust. 1, nie zastępuje zlecenia. 

6. W przypadku wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w postaci elektronicznej osoba 

wystawiająca przekazuje to zlecenie w systemie teleinformatycznym do Funduszu w celu 

potwierdzenia uprawnień świadczeniobiorcy. 

7. Fundusz, po weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy, przekazuje świadczeniobiorcy 

powiadomienie o potwierdzonym zleceniu zgodnie z wybranym przez świadczeniobiorcę 

sposobem: 
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1)   na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia adres poczty elektronicznej; 

2)   na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia numer telefonu; 

3)   na wskazany w zleceniu numer telefonu; 

4)   na wskazany w zleceniu adres poczty elektronicznej; 

5)   na wskazany w zleceniu adres korespondencyjny; 

6)   osobiście we właściwym oddziale wojewódzkim Funduszu. 

Art. 38b. Zlecenie naprawy wystawiane jest w postaci elektronicznej, za pośrednictwem 

systemu informacji w ochronie zdrowia, w przypadku wystawienia zlecenia na zaopatrzenie 

w postaci elektronicznej."; 

14)  w art. 41 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

"4a. W celu obsługi umów na realizację recept, Fundusz jest uprawniony do przetwarzania 

danych osobowych osób, o których mowa w ust. 4 pkt 3."; 

15)  w art. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek, na żądanie świadczeniobiorcy, wydać 

lek, o którym mowa w ust. 1, którego cena detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego 

na recepcie. Nie dotyczy to sytuacji, w której osoba uprawniona umieściła odpowiedni wpis w 

recepcie - w przypadku recepty w postaci elektronicznej, lub adnotację na druku recepty - w 

przypadku recepty w postaci papierowej, wskazując na niemożność dokonania zamiany 

przepisanego leku."; 

16)  w art. 47 w ust. 7 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

"2a)  dostępu do recept, danych, dokumentacji i informacji w postaci elektronicznej oraz 

wglądu w nie za pośrednictwem systemu informacji w ochronie zdrowia."; 

17)  w art. 48: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Realizacja świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14, 17 i 18 ustawy o 

świadczeniach, przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie recepty wystawionej przez osobę 

uprawnioną, o której mowa w art. 2 pkt 14. Realizacja świadczeń, o których mowa w art. 15 

ust. 2 pkt 9 ustawy o świadczeniach, przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie zlecenia 

wystawionego przez osobę uprawnioną, o której mowa w art. 2 pkt 14.", 

b)  uchyla się ust. 2, 

c)  po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

"2a. Recepty w postaci papierowej na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne opatrzone są unikalnymi numerami 

identyfikującymi recepty, nadawanymi przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.", 

d)  uchyla się ust. 3 i 4, 

e)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. W przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w art. 54 ust. 2, 3 lub 5 

ustawy lub art. 228-230, art. 286 lub art. 296a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny, osoba uprawniona traci prawo wystawiania recept na leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane na okres: 

1)   jednego roku - w przypadku pierwszego skazania; 
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2)   trzech lat - w przypadku kolejnego skazania.", 

f)  uchyla się ust. 6, 

g)  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

"7. Osoba uprawniona, z wyłączeniem lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera 

ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy o świadczeniach, pielęgniarki 

ubezpieczenia zdrowotnego i położnej ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy o 

świadczeniach, o których mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o 

zawodach pielęgniarki i położnej, oraz podmiot wykonujący działalność leczniczą, w ramach 

którego wystawiono receptę na co najmniej jeden refundowany lek, środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrób medyczny lub zlecenie na wyrób 

medyczny, są obowiązani poddać się kontroli przeprowadzanej lub zlecanej przez Fundusz w 

zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej zasadności i prawidłowości wystawiania recept 

na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyroby medyczne i zleceń na wyroby medyczne. Do kontroli stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 64 ust. 1-10 ustawy o świadczeniach.", 

h)  po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu: 

"7a. Osoba uprawniona z wyłączeniem lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera 

ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy o świadczeniach, pielęgniarki 

ubezpieczenia zdrowotnego i położnej ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy o 

świadczeniach, o których mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o 

zawodach pielęgniarki i położnej, jest obowiązana do zwrotu Funduszowi kwoty stanowiącej 

równowartość kwoty refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania 

refundacji, o której mowa w art. 46 ust. 1, w przypadku: 

1)   wypisania recepty w okresie pozbawienia prawa wystawiania recept, o którym mowa w 

ust. 5; 

2)   wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi; 

3)   wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy; 

4)   wypisania recepty niezgodnej ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o których 

mowa w art. 37 ust. 1 lub 4. 

7b. Osoba uprawniona, z wyłączeniem lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera 

ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy o świadczeniach, pielęgniarki 

ubezpieczenia zdrowotnego i położnej ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy o 

świadczeniach, o których mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o 

zawodach pielęgniarki i położnej, jest obowiązana do zwrotu Funduszowi kwoty stanowiącej 

równowartość limitu finansowania wyrobu medycznego wraz z odsetkami ustawowymi 

liczonymi od dnia dokonania finansowania, o którym mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 38 ust. 4, w przypadku: 

1)   wypisania zlecenia w okresie pozbawienia prawa wystawiania recept, o którym mowa w 

ust. 5; 

2)   wypisania zlecenia nieuzasadnionego udokumentowanymi względami medycznymi; 

3)   wypisania zlecenia niezgodnego z kryteriami przyznawania zawartymi w przepisach, o 

których mowa w art. 38 ust. 4.", 
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i)  uchyla się ust. 10 i 11; 

18)  po art. 52 dodaje się art. 52a w brzmieniu: 

"Art. 52a. 1. Karze pieniężnej podlega osoba uprawniona, z wyłączeniem lekarza 

ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy o 

świadczeniach, pielęgniarki ubezpieczenia zdrowotnego i położnej ubezpieczenia 

zdrowotnego, w rozumieniu ustawy o świadczeniach, o których mowa w art. 15a ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, która wystawiła receptę na 

refundowany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrób 

medyczny, albo podmiot wykonujący działalność leczniczą, w ramach którego wystawiono 

receptę na refundowany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

albo wyrób medyczny albo zlecenie na wyrób medyczny, w przypadku: 

1)   uniemożliwienia czynności kontrolnych; 

2)   niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych. 

2. Karę pieniężną w przypadku, o którym mowa w ust. 1: 

1)   pkt 1, wymierza się w kwocie stanowiącej równowartość, 

2)   pkt 2, wymierza się w kwocie do równowartości 

–    kwoty refundacji za okres objęty kontrolą. 

3. Okres objęty kontrolą, o której mowa w ust. 2, nie może być dłuższy niż 5 lat, licząc od 

zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła refundacja."; 

19)  w art. 53: 

a)  po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

"2a. Karę pieniężną, o której mowa w art. 52a, nakłada w drodze decyzji administracyjnej 

dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu. Od decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa 

Funduszu.", 

b)  ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

"3. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, 2 oraz art. 52a, 

należy uwzględnić w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów 

ustawy, a także uprzednie naruszenia przepisów ustawy. 

4. Kary pieniężne stanowią przychód Funduszu. Prezes Funduszu jest wierzycielem w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.). Zażalenia na postanowienia Prezesa Funduszu 

rozpatruje minister właściwy do spraw zdrowia.", 

c)  dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

"7. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, 2 i 2a, ulega przedawnieniu z upływem 5 lat, 

licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca karę stała się ostateczna.". 

 

Art. 15. 

W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1435, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 4 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
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"7)  pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w 

jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, na których 

wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną;"; 

2)   w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Pielęgniarka i położna wykonują zawód, z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki 

zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując 

wskazania aktualnej wiedzy medycznej oraz pośrednictwo systemów teleinformatycznych lub 

systemów łączności."; 

3)   w art. 15a: 

a)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

"3a. Pielęgniarka i położna, o których mowa w ust. 1 i 2, wystawiają recepty na leki, środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne na zasadach 

określonych w art. 95b, art. 96a i art. 96b ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.).", 

b)  w ust. 8: 

–  uchyla się pkt 3-6, 

–  część wspólna otrzymuje brzmienie: 

"- biorąc pod uwagę niezbędne kwalifikacje oraz wymagany zakres umiejętności i 

obowiązków pielęgniarki i położnej."; 

4)   w art. 16 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3)  zgłosić Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu 

leczniczego do obrotu działanie niepożądane produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 

września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne."; 

5)   w art. 44 w ust. 1 w pkt 26 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 27 w 

brzmieniu: 

"27)  datę zgonu."; 

6)   w art. 45 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"5. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych jest obowiązana na żądanie ministra właściwego 

do spraw zdrowia przekazywać nieodpłatnie informacje zawarte w Centralnym Rejestrze 

Pielęgniarek i Położnych."; 

7)   w art. 61 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. Pielęgniarka i położna pełniące zawodową służbę wojskową odbywają kształcenie 

podyplomowe na swój wniosek, na podstawie wydanego przez Ministra Obrony Narodowej 

skierowania do organizatora kształcenia lub bez skierowania - na podstawie umowy zawartej 

z organizatorem kształcenia."; 

Zmienia z dniem: 2017.05.01 zobacz 

Art. 15 pkt 8-17 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2017 r. zgodnie z art. 52 pkt 5(a) nin. 

ustawy. 

8)   w art. 67: 

a)  w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
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"3)  zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego 

za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym 

mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia, zwanego dalej "SMK".", 

b)  po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4e w brzmieniu: 

"4a. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, przeprowadza się za 

pośrednictwem 

SMK. 

4b. Konto w SMK zakłada w celu dokonywania czynności w tym systemie: 

1)   pielęgniarka albo położna; 

2)   kierownik specjalizacji. 

[4c. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w ust. 4b czynności za pomocą SMK jest 

uwierzytelnienie tożsamości osoby, która konto założyła i weryfikacja uprawnień tej osoby. 

4d. Uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 4c, dokonuje się przez: 

1)   złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) lub 

podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1114) lub 

2)   potwierdzenie przez właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek i położnych 

tożsamości osoby, która konto założyła, lub 

3)   potwierdzenie przez właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych lub Naczelną Izbę 

Pielęgniarek i Położnych tożsamości osoby, która konto założyła.] 

<4c. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w ust. 4b czynności za pomocą 

SMK jest potwierdzenie tożsamości osoby, która konto założyła, i weryfikacja 

uprawnień tej osoby. 

4d. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4c, dokonuje się na podstawie wniosku o 

nadanie uprawnień: 

1) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub 

2) potwierdzonego przez właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek 

i położnych w zakresie tożsamości osoby, która konto założyła, lub 

3) potwierdzonego przez właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych lub 

Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w zakresie tożsamości osoby, która konto 

założyła.> 

4e. Weryfikacji uprawnień, o których mowa w ust. 4c, dokonuje w stosunku do: 

1)   pielęgniarki albo położnej, o których mowa w ust. 4b pkt 1 - właściwa miejscowo 

okręgowa izba pielęgniarek i położnych, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwej 

okręgowej izby pielęgniarek i położnych - Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych; 

2)   kierownika specjalizacji - właściwy organizator kształcenia pielęgniarek i położnych.", 

c)  dodaje się ust. 8-13 w brzmieniu: 
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"8. Opłata, o której mowa w ust. 7, jest wnoszona na rachunek bankowy wskazany przez 

Centrum podany za pomocą SMK w trakcie składania wniosku, o którym mowa w ust. 11. 

Opłata powinna być uiszczona niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w terminie 

5 dni od upływu terminu składania wniosków wskazanego przez Centrum. 

9. W przypadku niewniesienia opłaty, o której mowa w ust. 7, albo wniesienia jej w 

wysokości niższej niż należna, dyrektor Centrum wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia 

braków formalnych, za pomocą SMK lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod 

adresem poczty elektronicznej wskazanym przez wnioskodawcę we wniosku. Przepisu art. 64 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

10. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych, o których mowa w ust. 9, w terminie 7 

dni od skierowania wezwania dotknięty nim wniosek traktuje się jako niezłożony. O 

konsekwencji tej dyrektor Centrum informuje w wezwaniu do uzupełnienia braków 

formalnych. 

11. Pielęgniarka, położna składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu państwowego za 

pomocą SMK. 

12. Centrum przekazuje wyniki egzaminu państwowego do SMK. 

13. W celu aktualizacji Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, dyrektor Centrum 

udostępnia za pomocą SMK wyniki egzaminu państwowego Naczelnej Izbie Pielęgniarek i 

Położnych."; 

9)   w art. 71: 

a)  w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3)  zostały dopuszczone do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania 

kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.", 

b)  dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"5. Do kursu kwalifikacyjnego przepisy art. 67 ust. 4b-4e stosuje się odpowiednio."; 

10)  w art. 72: 

a)  w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2)  zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania 

kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.", 

b)  w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

"Przepisy art. 67 ust. 4b-4e i art. 71 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio."; 

11)  w art. 73: 

a)  w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2)  zostały zakwalifikowane do odbycia kursu dokształcającego przez organizatora 

kształcenia za pośrednictwem SMK.", 

b)  dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"3. Do kursu dokształcającego przepisy art. 67 ust. 4b-4e stosuje się odpowiednio."; 

12)  w art. 76: 

a)  w ust. 1: 

–  wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
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"Podmiot inny niż wymieniony w art. 75 ust. 1 pkt 1, zamierzający wykonywać działalność w 

zakresie kształcenia podyplomowego, składa za pośrednictwem SMK wniosek o wpis do 

rejestru, zawierający następujące dane:", 

–  pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

"1)  oznaczenie wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer 

identyfikacji podatkowej (NIP); 

2)   formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy;", 

–  pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

"4)  określenie rodzaju, dziedziny i systemu kształcenia; 

5)   miejsce prowadzenia kształcenia, w odniesieniu do zajęć teoretycznych i praktycznych.", 

b)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu: 

["1a. Warunkiem dokonywania określonych ustawą czynności za pomocą SMK jest założenie 

konta w sposób umożliwiający uwierzytelnienie podmiotu zamierzającego wykonywać 

działalność w zakresie kształcenia podyplomowego, o którym mowa w ust. 1, do dokonywania 

tych czynności. 

1b. Uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 1a, dokonuje się przez: 

1)   złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, w rozumieniu ustawy 

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

publiczne lub 

2)   potwierdzenie przez właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych lub Naczelną Izbę 

Pielęgniarek i Położnych danych podmiotu zamierzającego wykonywać działalność w 

zakresie kształcenia podyplomowego, o którym mowa w ust. 1.] 

<1a. Warunkiem dokonywania określonych ustawą czynności za pomocą SMK jest 

założenie konta w sposób umożliwiający potwierdzenie danych podmiotu 

zamierzającego wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego, 

o którym mowa w ust. 1, do dokonywania tych czynności. 

1b. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1a, dokonuje się na podstawie wniosku o 

nadanie uprawnień: 

1) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub 

2) potwierdzonego przez właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych lub 

Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w zakresie danych podmiotu zamierzającego 

wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego, o którym mowa w ust. 

1.> 

1c. Weryfikacji podmiotu, o którym mowa w ust. 1a, dokonuje właściwa miejscowo 

okręgowa izba pielęgniarek i położnych, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwej 

okręgowej izby pielęgniarek i położnych - Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych."; 

13)  w art. 77 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

"5. Dane, o których mowa w ust. 3 i 4, organ prowadzący rejestr przekazuje za 

pośrednictwem SMK, do Centrum w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu do rejestru. 
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6. Organ prowadzący rejestr informuje Centrum za pośrednictwem SMK o wykreśleniu z 

rejestru organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, podając datę 

wykreślenia, oraz przesyła prawomocną uchwałę w tej sprawie w terminie 14 dni od dnia 

dokonania wykreślenia."; 

14)  w art. 78 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. Programy kształcenia są zamieszczane na stronach internetowych Centrum oraz w SMK."; 

15)  w art. 79 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. W przypadku aktualizacji programu kształcenia Centrum udostępnia na stronach 

internetowych oraz w SMK zaktualizowany program kształcenia oraz informuje o tym 

wpisanych do ewidencji organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie na podstawie 

dotychczasowego programu."; 

16)  w art. 80: 

a)  ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

"1. Organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, informuje za 

pośrednictwem SMK organ prowadzący rejestr o planowanych terminach rozpoczęcia i 

zakończenia kształcenia podyplomowego 2 razy w ciągu roku w okresie kolejnych 6 miesięcy 

- do dnia 30 czerwca i do dnia 31 grudnia. 

2. Organizator kształcenia za pośrednictwem SMK: 

1)   informuje Centrum o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia kształcenia 

podyplomowego 2 razy w ciągu roku w okresie kolejnych 6 miesięcy - do dnia 30 czerwca i 

do dnia 31 grudnia; 

2)   przekazuje do Centrum harmonogram kształcenia podyplomowego, o którym mowa w art. 

66 ust. 1 pkt 1-3, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem tego kształcenia.", 

b)  ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

"6. Organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1, przekazuje do Centrum za 

pośrednictwem SMK dane, o których mowa w art. 76 ust. 1, w terminie 14 dni przed dniem 

rozpoczęcia działalności w zakresie kształcenia podyplomowego; zmiany tych danych zgłasza 

w terminie 14 dni od dnia ich powstania.", 

c)  dodaje się ust. 7-9 w brzmieniu: 

["7. Warunkiem dokonywania określonych ustawą czynności za pomocą SMK jest założenie 

konta w sposób umożliwiający uwierzytelnienie podmiotu zamierzającego wykonywać 

działalność w zakresie kształcenia podyplomowego, o którym mowa w ust. 1, do dokonywania 

tych czynności. 

8. Uwierzytelnienie, o którym mowa w ust. 7, dokonuje się przez: 

1)   złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, w rozumieniu ustawy 

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

publiczne lub 

2)   potwierdzenie przez właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych lub Naczelną Izbę 

Pielęgniarek i Położnych danych podmiotu zamierzającego wykonywać działalność w 

zakresie kształcenia podyplomowego, o którym mowa w ust. 1.] 
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<7. Warunkiem dokonywania określonych ustawą czynności za pomocą SMK jest 

założenie konta w sposób umożliwiający potwierdzenie danych podmiotu 

zamierzającego wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego, 

o którym mowa w ust. 1, do dokonywania tych czynności. 

8. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7, dokonuje się na podstawie wniosku o nadanie 

uprawnień: 

1) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub 

2) potwierdzonego przez właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych lub 

Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w zakresie danych podmiotu zamierzającego 

wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego, o którym mowa w ust. 

1.> 

9. Weryfikacji podmiotu, o którym mowa w ust. 7, dokonuje właściwa miejscowo okręgowa 

izba pielęgniarek i położnych, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwej okręgowej izby 

pielęgniarek i położnych - Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych."; 

17)  w art. 82: 

a)  w ust. 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2)  wykreśla za pośrednictwem SMK organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 

1 pkt 2, z rejestru - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 76 ust. 8 

pkt 1, 4 lub 5.", 

b)  uchyla się ust. 13. 

Art. 28. 

 1. Konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym 

mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.), zwanym dalej "SMK", lekarz albo lekarz 

dentysta zakłada w celu dokonywania czynności w tym systemie. 

[2. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w art. 20-27 czynności za pomocą SMK 

jest uwierzytelnienie tożsamości osoby, która konto założyła i weryfikacja uprawnień tej 

osoby. 

3. Uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się przez: 

1)   złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) lub 

podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1114) lub 

2)   potwierdzenie przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską 

tożsamości osoby, która konto założyła.] 

<2. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w art. 20–27 czynności za pomocą 

SMK jest potwierdzenie tożsamości osoby, która konto założyła, i weryfikacja 

uprawnień tej osoby. 
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3. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się na podstawie wniosku o nadanie 

uprawnień: 

1) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub 

2) potwierdzonego przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę 

Lekarską w zakresie tożsamości osoby, która konto założyła.> 

4. Weryfikacji uprawnień, o których mowa w ust. 2, dokonuje właściwa miejscowo okręgowa 

izba lekarska, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwej okręgowej izby lekarskiej - 

Naczelna Izba Lekarska. 

Art. 35. 

1. Konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa 

w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia, zwanym dalej "SMK", diagnosta laboratoryjny zakłada w celu dokonywania 

czynności w tym systemie. 

[2. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w art. 31, art. 33 i art. 34 czynności za 

pomocą SMK jest uwierzytelnienie tożsamości osoby, która konto założyła i weryfikacja 

uprawnień tej osoby. 

3. Uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się przez: 

1)   złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy 

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

publiczne lub 

2)   potwierdzenie przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.] 

<2. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w art. 31, art. 33 i art. 34 czynności 

za pomocą SMK jest potwierdzenie tożsamości osoby, która konto założyła, 

i weryfikacja uprawnień tej osoby. 

3. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się na podstawie wniosku o nadanie 

uprawnień: 

1) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub 

2) potwierdzonego przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych w 

zakresie tożsamości osoby, która konto założyła.> 

4. Weryfikacji uprawnień, o których mowa w ust. 2, dokonuje Krajowa Izba Diagnostów 

Laboratoryjnych. 

5. Przepisów art. 34 nie stosuje się do diagnosty laboratoryjnego, który został 

zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 1 maja 2016 r. i nie 

został dopuszczony do PESDL. 

Art. 43. 

1. Konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa 

w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

zwanym dalej "SMK", farmaceuta zakłada w celu dokonywania czynności w tym systemie. 
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[2. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w art. 39, art. 41, art. 42 czynności za 

pomocą SMK jest uwierzytelnienie tożsamości osoby, która konto założyła i weryfikacja 

uprawnień tej osoby. 

3. Uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się przez: 

1)   złożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy 

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

publiczne lub 

2)   potwierdzenie przez właściwą okręgową izbę aptekarską lub Naczelną Izbę Aptekarską 

tożsamości osoby, która konto założyła.] 

<2. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w art. 39, art. 41 i art. 42 czynności 

za pomocą SMK jest potwierdzenie tożsamości osoby, która konto założyła, 

i weryfikacja uprawnień tej osoby. 

3. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się na podstawie wniosku o nadanie 

uprawnień: 

1) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub 

2) potwierdzonego przez właściwą okręgową izbę aptekarską lub Naczelną Izbę 

Aptekarską w zakresie tożsamości osoby, która konto założyła.> 

4. Weryfikacji uprawnień, o których mowa w ust. 2, dokonuje właściwa miejscowo okręgowa 

izba aptekarska, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie w stosunku do farmaceuty właściwej 

okręgowej izby aptekarskiej - Naczelna Izba Aptekarska. 

5. Przepisów art. 42 nie stosuje się do farmaceuty, który został zakwalifikowany do 

odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed dniem 1 maja 2016 r. i nie został 

dopuszczony do PESF. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 177) 

 

Art. 68. 

 § 1. Dane do składania podpisu elektronicznego na potrzeby elektronicznego postępowania 

upominawczego są udzielane prokuratorom po złożeniu stosownego wniosku za 

pośrednictwem odpowiednio właściwego prokuratora regionalnego lub Prokuratora 

Krajowego. 

[§ 2. Dopuszcza się również komunikowanie się prokuratora z sądem w elektronicznym 

postępowaniu upominawczym przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.] 

<§ 2. Dopuszcza się również komunikowanie się prokuratora z sądem w elektronicznym 

postępowaniu upominawczym przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego.> 
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§ 3. Wnioski prokuratorów o udzielenie danych wskazanych w § 1 złożone odpowiednio do 

właściwego prokuratora regionalnego lub Prokuratora Krajowego będą przesyłane 

właściwemu sądowi wraz z potwierdzeniem zatrudnienia prokuratora odpowiednio we 

właściwej podległej prokuratorowi regionalnemu prokuraturze lub w Prokuraturze 

Krajowej. Osoby zamierzające komunikować się z sądem w sposób wskazany w § 2 

zawiadamiają o tym sąd za pośrednictwem odpowiednio właściwego prokuratora 

regionalnego lub Prokuratora Krajowego, podając dane do weryfikacji podpisu 

elektronicznego. 

§ 4. Informacje, o których mowa w § 3, odpowiednio właściwy prokurator regionalny lub 

Prokurator Krajowy przesyła sądowi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 

poz. 195) 

Art. 13. 

 1. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują 

odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna 

prawnego dziecka. 

2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. 

3. Wniosek zawiera dane dotyczące: 

1)   osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym: imię, nazwisko, 

adres miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, 

numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz adres poczty elektronicznej; 

2)   dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię, 

nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w 

przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego 

tożsamość. 

4. Do wniosku dołącza się odpowiednio: 

1)   zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody 

podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 

określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) 

każdego członka rodziny; 

2)   oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające 

przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o: 

a)  wysokości dochodu, 

b)  wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, 
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c)  wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

d)  wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, 

e)  wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku; 

3)   zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do 

świadczenia wychowawczego: 

a)  zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu 

sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, 

b)  prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, 

c)  orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 

d)  inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia 

wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku. 

5. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 mogą być składane drogą 

elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: 

1)   utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny; 

2)   udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

3)   banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi 

określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym 

do spraw informatyzacji; 

4)   wskazanego w informacji, o której mowa w pkt 3. 

6. Minister właściwy do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji, w informacji, o której mowa w ust. 5 pkt 3: 

1)   wskaże wymogi, które muszą spełniać systemy teleinformatyczne banków krajowych, o 

których mowa w ust. 5 pkt 3; 

2)   może wskazać systemy teleinformatyczne, za pomocą których mogą być składane drogą 

elektroniczną wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4. 

[7. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci elektronicznej za 

pomocą systemów teleinformatycznych, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 4, podpisuje się 

przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1114).] 

<7. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci 

elektronicznej za pomocą systemów teleinformatycznych, o których mowa w ust. 5 

pkt 1, 2 i 4, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub uwierzytelnia w sposób zapewniający 

możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych 

w postaci elektronicznej.> 

8. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane w postaci elektronicznej za 

pomocą systemów, o których mowa w ust. 5 pkt 3, uwierzytelnia się przy użyciu danych 

uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy do weryfikacji w drodze 

elektronicznej posiadacza rachunku bankowego. 
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9. Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4, składane w postaci elektronicznej za 

pomocą systemów, o których mowa w ust. 5 pkt 3, podpisane przy użyciu danych 

obejmujących imię, nazwisko oraz numer PESEL, są równoważne pod względem 

skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym. 

10. Na potrzeby złożenia wniosku i załączników do wniosku określonych w ust. 4, 

składanych w postaci elektronicznej za pomocą systemu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, 

bank krajowy na wniosek klienta, przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dane 

niezbędne do uwierzytelnienia, pozwalające na założenie konta w systemie, o którym 

mowa w ust. 5 pkt 2. 

[11. W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej podpisanego przy użyciu 

mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, po wpisaniu do 

formularza wniosku numerów PESEL osoby występującej o przyznanie świadczenia 

wychowawczego i dzieci pozostających na utrzymaniu tej osoby, formularz wniosku może 

być uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL w zakresie imion, nazwiska, daty 

urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa i płci osoby występującej o przyznanie 

świadczenia wychowawczego i dzieci pozostających na utrzymaniu tej osoby.] 

<11. W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP lub uwierzytelnionego w sposób zapewniający możliwość 

potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci 

elektronicznej, po wpisaniu do formularza wniosku numerów PESEL osoby 

występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego i dzieci pozostających na 

utrzymaniu tej osoby, formularz wniosku może być uzupełniony o dane 

zgromadzone w rejestrze PESEL w zakresie imion, nazwiska, daty urodzenia, stanu 

cywilnego, obywatelstwa i płci osoby występującej o przyznanie świadczenia 

wychowawczego i dzieci pozostających na utrzymaniu tej osoby.> 

(ust. 12- 22 pominięto).   

 

 

 

U S T A W A     z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 

(Dz. U. poz. 542 i 1228) 

Art. 23. 

1. Wniosek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, zawiera co najmniej: 

1)   nazwę jednostki oceniającej zgodność ubiegającej się o akredytację oraz wskazanie 

adresu jej siedziby; 

2)   numer w rejestrze właściwym dla jednostki oceniającej zgodność; 

3)   określenie zakresu akredytacji; 

4)   wykaz dokumentów opisujących system zarządzania w jednostce oceniającej 

zgodność. 
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2. Do wniosku dołącza się oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, albo kopie 

poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania jednostki oceniającej 

zgodność. 

3. Wniosek składa się w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 

oraz z 2016 r. poz. 147). Jednostka oceniająca zgodność może uzgodnić z Polskim 

Centrum Akredytacji inny sposób udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 

pkt 4. 

[4. Wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzony jest 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.] 

<4. Wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.> 

5. Polskie Centrum Akredytacji rozpatruje wniosek o udzielenie akredytacji i w terminie nie 

dłuższym niż 12 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku zawiadamia 

wnioskującą jednostkę o udzieleniu albo odmowie udzielenia akredytacji. 

6. Odmowa udzielenia akredytacji następuje po stwierdzeniu, że jednostka oceniająca 

zgodność nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 4. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) 

 

Art. 18. 

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych 

przed dniem 18 października 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez 

centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.: 

1)   komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 

osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 

615); 

2)   jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania; 
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3)   w przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może 

wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub 

podobnych narzędzi, jeżeli takie narzędzia są ogólnie dostępne lub zamawiający zapewnia 

alternatywne środki dostępu do takich narzędzi; 

[4)   oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo - za zgodą 

zamawiającego - w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;] 

<4) oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo – za zgodą 

zamawiającego – w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym 

podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym;> 

5)   termin, o którym mowa w: 

a)  art. 43 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynosi 

40 dni, 

b)  art. 52 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynosi 

35 dni.". 

 

 

 

 


