
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 
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 9 listopada 2018 r. 

 

o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 

 
(druk nr 992) 

 
 
U S T A W A   z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 

oraz z 2018 r. poz. 730) 

 

Art. 1. 

Ustawa określa: 

1)   osoby uprawnione lub obowiązane do posiadania dowodu osobistego; 

2)   zakres danych zawartych w dowodzie osobistym; 

<2a) zasady funkcjonowania warstwy elektronicznej dowodu osobistego;> 

3)   (uchylony); 

4)   zasady wydawania dowodu osobistego; 

5)   zasady wymiany i unieważniania dowodu osobistego; 

6)   zakres danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz zasady 

prowadzenia tego rejestru; 

7)   zasady postępowania z dokumentacją związaną z dowodami osobistymi; 

8)   zasady udostępniania danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych; 

9)   kompetencje ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, wojewodów, organów gmin oraz konsulów Rzeczypospolitej Polskiej w 

zakresie spraw, o których mowa w pkt 4-8. 

 

Art. 2. 

[1. Użyte w niniejszej ustawie określenia oznaczają: 

1)   data wydania dowodu osobistego - datę personalizacji dowodu osobistego; 

2)   dokumentacja związana z dowodami osobistymi - ogół dokumentów w postaci papierowej 

lub elektronicznej sporządzanych w związku z wydawaniem dowodów osobistych zarówno 

przez wnioskodawców, jak i organy administracji publicznej; 
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3)   personalizacja dowodu osobistego - wprowadzenie danych przyszłego posiadacza 

dowodu osobistego do blankietu dowodu osobistego; 

4)   utrata dowodu osobistego - brak fizycznej kontroli nad dowodem osobistym przez jego 

posiadacza, który nastąpił w wyniku przestępstwa, zagubienia lub innego zdarzenia 

losowego; 

5)   wnioskodawca - osobę ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego lub osobę składającą 

wniosek na jej rzecz na zasadach określonych w niniejszej ustawie; 

6)   wydanie dowodu osobistego - czynności materialno-techniczne organu gminy mające na 

celu wystawienie dowodu osobistego na rzecz osoby obowiązanej lub uprawnionej do jego 

posiadania oraz przekazanie go tej osobie.] 

<1. Użyte w niniejszej ustawie określenia oznaczają: 

1) certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – poświadczenie elektroniczne służące 

do identyfikacji i uwierzytelnienia posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające 

dane tego posiadacza;  

2) certyfikat podpisu osobistego – poświadczenie elektroniczne, które 

przyporządkowuje dane służące do walidacji podpisu osobistego do posiadacza 

dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza; 

3) certyfikat potwierdzenia obecności – poświadczenie elektroniczne, które 

posiadacz dowodu osobistego wykorzystuje do potwierdzenia swojej obecności 

w określonym czasie i miejscu, potwierdzające dane tego posiadacza; 

4) data wydania dowodu osobistego – datę personalizacji dowodu osobistego; 

5) dokumentacja związana z dowodami osobistymi – ogół dokumentów w postaci 

papierowej lub w postaci elektronicznej sporządzonych w związku z 

wydawaniem dowodu osobistego zarówno przez wnioskodawców, jak i przez 

organy administracji publicznej, przechowywanych w siedzibie organu gminy; 

6) numer CAN – numer dostępowy zamieszczony w postaci cyfr na awersie 

i w postaci kodu kreskowego na rewersie blankietu dowodu osobistego, którego 

podanie jest wymagane w celu nawiązania, za pośrednictwem czytnika kart, 

połączenia między warstwą elektroniczną dowodu osobistego a urządzeniem lub 

systemem teleinformatycznym; 

7) personalizacja dowodu osobistego – wprowadzenie danych przyszłego posiadacza 

dowodu osobistego do blankietu dowodu osobistego oraz wprowadzenie 
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certyfikatów, o których mowa w pkt 1–3, do warstwy elektronicznej blankietu 

dowodu osobistego; 

8) podmioty publiczne – podmioty publiczne w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544, 1669 i …) lub 

podmioty sektora publicznego, o których mowa w art. 3 pkt 7 rozporządzenia 

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

sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 

1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73); 

9) podpis osobisty – zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 

23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania 

w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz 

uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu 

podpisu osobistego; 

10) profil osobisty – środek identyfikacji elektronicznej zawierający dane 

potwierdzane przez certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia; 

11) uszkodzenie dowodu osobistego – naruszenie warstwy graficznej lub warstwy 

elektronicznej dowodu osobistego, które podważa jego wiarygodność lub 

utrudnia identyfikację jego posiadacza, lub uniemożliwia korzystanie z warstwy 

elektronicznej zgodnie z jej przeznaczeniem; 

12) utrata dowodu osobistego – brak fizycznej kontroli nad dowodem osobistym 

przez jego posiadacza, który nastąpił w wyniku przestępstwa, zagubienia lub 

innego zdarzenia losowego;  

13) wydanie dowodu osobistego – czynności materialno-techniczne organu gminy 

mające na celu wystawienie dowodu osobistego na rzecz osoby obowiązanej lub 

uprawnionej do jego posiadania oraz przekazanie go tej osobie.> 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o organie gminy, należy przez to rozumieć wójta, burmistrza 

lub prezydenta miasta. 

Art. 8. 

1. Dowody osobiste wydają organy gmin. 
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[2. Wydawanie, wymiana i unieważnianie dowodów osobistych są zadaniami zleconymi z 

zakresu administracji rządowej.] 

<2. Zadania określone w niniejszej ustawie, realizowane przez organy gmin, są 

zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.> 

 

Rozdział 2 

[Zakres danych zawartych w dowodzie osobistym] 

<Zakres danych zawartych w dowodzie osobistym oraz funkcjonalności jego warstwy 

elektronicznej> 

 

<Art. 10a. 

1. Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną. 

2. Wiarygodność danych zawartych w warstwie graficznej dowodu osobistego można 

potwierdzić przez porównanie tych danych z danymi zawartymi w warstwie 

elektronicznej. 

3. Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi: 

1) uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego; 

2) składanie podpisu osobistego; 

3) potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu. 

4. Dowód osobisty spełnia wymogi dla kwalifikowanego urządzenia do składania 

podpisu elektronicznego określone w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu 

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

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.> 

 

Art. 12. 

[W dowodzie osobistym zamieszcza się:] 

< Warstwa graficzna dowodu osobistego zawiera:> 

1)   dane dotyczące osoby: 

a)  nazwisko, 

b)  imię (imiona), 

c)  nazwisko rodowe, 

d)  imiona rodziców, 
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e)  datę i miejsce urodzenia, 

f)  płeć, 

g)  wizerunek twarzy, 

h)  numer PESEL, 

i)  obywatelstwo; 

2)   dane dotyczące dowodu osobistego: 

a)  serię i numer dowodu osobistego, 

b)  datę wydania, 

c)  datę ważności, 

d)  oznaczenie organu wydającego dowód osobisty[.] <,> 

<e) numer CAN.> 

<Art. 12a. 

1. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera: 

1) dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego zapisane w postaci 

elektronicznej wraz z danymi je uwierzytelniającymi, z wyjątkiem numeru CAN; 

2) certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia wraz z danymi umożliwiającymi 

identyfikację elektroniczną i uwierzytelnienie; 

3) certyfikat podpisu osobistego wraz z danymi do składania podpisu; 

4) certyfikat potwierdzenia obecności wraz z danymi umożliwiającymi jego użycie; 

5) przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu 

elektronicznego zgodnego z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

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

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.  

2. Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej 

dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych.  

3. Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu 

osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy 

składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie 

tego certyfikatu, albo – w przypadku osoby małoletniej, która w okresie ważności 

dowodu osobistego ukończy 18. rok życia – zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny 

lub kurator tej osoby.  
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4. Zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu 

elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z tego 

podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz 

dostawcy usługi zaufania. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego 

skutkującego niemożnością korzystania z tego certyfikatu Skarb Państwa nie ponosi 

kosztów związanych z zakupem nowego kwalifikowanego certyfikatu podpisu 

elektronicznego. 

Art. 12b. 

1. Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego 

jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów dla 

każdego z tych certyfikatów.  

2. Ustalenie kodów, o którym mowa w ust. 1, następuje w siedzibie organu gminy przy 

odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze. 

3. Po ustaleniu kodów, o którym mowa w ust. 1, posiadacz dowodu osobistego może w 

każdym czasie dokonać zmiany kodów.  

4. W przypadku zablokowania kodu dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub 

certyfikatu podpisu osobistego posiadacz dowodu osobistego może odblokować 

certyfikat przy użyciu kodu odblokowującego, który otrzymał przy odbiorze dowodu 

osobistego.  

5. Czynności, o których mowa w ust. 3 i 4, posiadacz dowodu osobistego może dokonać 

w dowolnym organie gminy lub przy użyciu przeznaczonej do tego aplikacji. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych udostępnia w Biuletynie Informacji 

Publicznej na swojej stronie podmiotowej aplikację umożliwiającą dokonanie takiej 

czynności.  

Art. 12c. 

1. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego jest zabezpieczona przed nieuprawnionym 

odczytem i nieuprawnioną zmianą danych w niej zamieszczonych.  

2. Dane posiadacza dowodu osobistego zapisane w warstwie elektronicznej dowodu 

osobistego są zabezpieczone w sposób umożliwiający stwierdzenie, że zostały 

zamieszczone przez uprawniony do tego organ. 
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Art. 12d. 

1. Opatrzenie danych podpisem osobistym wywołuje w stosunku do podmiotu 

publicznego skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. 

2. Skutek, o którym mowa w ust. 1, wywołuje opatrzenie danych podpisem osobistym w 

stosunku do podmiotu innego niż podmiot publiczny, jeżeli obie strony wyrażą na to 

zgodę. 

Art. 12e. 

1. Certyfikat podpisu osobistego zawiera: 

1) numer seryjny certyfikatu generowany przez podmiot wydający certyfikat; 

2) informację o miejscu publikacji polityki świadczenia usług; 

3) informację, że podmiotem wydającym certyfikat jest minister właściwy do spraw 

wewnętrznych;  

4) imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL posiadacza dowodu 

osobistego; 

5) oznaczenie daty i godziny początku i końca okresu ważności certyfikatu; 

6) wskazanie adresu, pod którym są dostępne informacje lub usługi zapewniające 

w automatyczny sposób wiarygodną, nieodpłatną i wydajną weryfikację ważności 

certyfikatu. 

2. Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zawiera dane, o których mowa w ust. 1, 

oraz datę i miejsce urodzenia posiadacza dowodu osobistego. 

3. Certyfikat potwierdzenia obecności zawiera dane, o których mowa w ust. 1, 

z wyjątkiem obywatelstwa posiadacza dowodu osobistego.  

 

Art. 12f. 

1. Data końca okresu ważności certyfikatu podpisu osobistego, certyfikatu identyfikacji i 

uwierzytelnienia oraz certyfikatu potwierdzenia obecności jest tożsama z datą 

ważności dowodu osobistego, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 12g. 

2. W przypadku dowodu osobistego wydanego osobie, która nie ukończyła 18. roku 

życia, datą początkową ważności certyfikatu podpisu osobistego jest data ukończenia 

18. roku życia przez posiadacza dowodu osobistego. 
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Art. 12g. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w przypadku uzasadnionego podejrzenia 

naruszenia bezpieczeństwa wykorzystania warstwy elektronicznej dowodu 

osobistego unieważnia certyfikaty, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2–4, przy 

zachowaniu ważności warstwy graficznej dowodu osobistego oraz może określić czas, 

w którym będą wydawane dowody osobiste niezawierające w warstwie 

elektronicznej danych, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2–4. 

2. Unieważnienie, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć wszystkich posiadaczy 

dowodów osobistych lub grupy posiadaczy dowodów osobistych o tych samych 

cechach zabezpieczeń. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w przypadku unieważnienia certyfikatów 

zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, może przedłużyć 

ważność dowodów osobistych w zakresie warstwy graficznej, jeżeli data wymiany 

określona w harmonogramie, o którym mowa w ust. 6, jest późniejsza niż data 

ważności dowodu osobistego.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dowód osobisty nie uprawnia do 

przekraczania granic państw, o których mowa w art. 4 ust. 1.  

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje niezwłocznie ministrowi 

właściwemu do spraw informatyzacji informacje o czynnościach, o których mowa w 

ust. 1 i 3. 

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” informację 

o seriach i numerach dowodów osobistych, w których unieważniono certyfikaty 

zamieszczone w warstwie elektronicznej, informację o seriach i numerach dowodów 

osobistych, których ważność została przedłużona, oraz harmonogram wymiany 

dowodów osobistych, a także informację o okresie, w którym będą wydawane 

dowody osobiste niezawierające w warstwie elektronicznej certyfikatów, o których 

mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2–4. Jeżeli unieważnienie certyfikatów dotyczy dowodów 

osobistych wydanych w ściśle określonym czasie, obwieszczenie zawiera również daty 

wydania tych dowodów osobistych.  
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Art. 12h. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje certyfikaty, o których mowa w art. 

12a ust. 1 pkt 2–4, oraz zapewnia możliwość ich weryfikacji. 

 

Art. 12i. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi i opublikuje w Biuletynie 

Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej politykę świadczenia usług dla 

dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. 

2. Polityka świadczenia usług, o której mowa w ust. 1, określa techniczne i organizacyjne 

rozwiązania dotyczące sposobu, zakresu oraz warunków tworzenia, wydawania i 

używania certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2–4. 

3. Posiadacz dowodu osobistego w celu prawidłowego korzystania z warstwy 

elektronicznej dowodu osobistego kieruje się polityką świadczenia usług, o której 

mowa w ust. 1. 

Art. 12j. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wymagania techniczne dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego, 

2) sposób używania certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2–4, 

3) sposób przekazywania i używania kodu umożliwiającego odblokowanie certyfikatu 

identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego, 

4) sposób i tryb zawieszania, cofania zawieszenia oraz unieważniania certyfikatów, 

o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2–4, 

5) wzór zgłoszenia zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów, o których mowa w 

art. 12a ust. 1 pkt 2–4, 

6) wzór zaświadczenia potwierdzającego zawieszenie i cofnięcie zawieszenia 

certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2–4 

– kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania dowodów 

osobistych, zapewnienia ochrony interesów posiadaczy dowodów osobistych oraz 

uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego, a także 

zapewnienia prawidłowości dokonywania zgłoszeń zawieszenia i cofania zawieszenia 

certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2–4.> 
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Art. 24. 

1. Dowód osobisty wydaje się na wniosek. 

2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

[3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie 

dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 570).] 

<3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się: 

1) osobiście w formie pisemnej lub  

2) w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne.> 

4. Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia 

wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, 

o czym należy zawiadomić [wnioskodawcę] <osobę ubiegającą się o wydanie dowodu 

osobistego lub osobę składającą wniosek na jej rzecz, zwaną dalej „wnioskodawcą>. 

 

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 - kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis 

potwierdzony profilem zaufanym ePUAP;] 
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<11) własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy, a w przypadku wniosku złożonego 

w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis 

osobisty albo podpis zaufany;> 

12)  pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie 

danych[.] <;> 

<13) informację o wyrażeniu zgody na zamieszczenie w warstwie elektronicznej 

dowodu osobistego certyfikatu podpisu osobistego.> 

 

Art. 30. 

1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony 

wniosek. 

<1a. Jeżeli odbioru dowodu osobistego w siedzibie organu gminy dokonuje jego 

posiadacz, organ gminy: 

1) zapewnia warunki pozwalające posiadaczowi na ustalenie pozostających wyłącznie w 

jego posiadaniu kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie 

podpisu osobistego oraz 

2) przekazuje posiadaczowi dowodu osobistego do jego wyłącznej dyspozycji kod 

umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz 

certyfikatu podpisu osobistego w formie umożliwiającej odczytanie zapisanych 

danych osobom z dysfunkcjami wzroku. 

1b. W przypadku nieodebrania przez posiadacza przy odbiorze dowodu osobistego 

kodu, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, organ gminy przechowuje ten kod w 

dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Posiadacz może dokonać odbioru 

tego kodu w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.> 

2. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności 

prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga 

obecności tej osoby. 

[3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w 

siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia. 

4. W przypadku gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 

1, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się 

pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.] 

<3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli osoba ta:  
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1) nie ukończyła 5. roku życia albo 

2) nie posiada zdolności do czynności prawnych i była obecna przy składaniu wniosku 

w siedzibie organu gminy. 

4. Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się 

pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności, w przypadku gdy: 

1) wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1; 

2) wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie 

organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, 

niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po 

dniu złożenia tego wniosku. Przepis art. 26 ust. 1 stosuje się odpowiednio.> 

<5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, posiadacz dowodu osobistego ustala kody 

umożliwiające identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego oraz odbiera 

kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz 

certyfikatu podpisu osobistego po ustaniu przyczyn uniemożliwiających osobisty 

odbiór dowodu osobistego. 

6. W przypadku gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego 

w formie dokumentu elektronicznego, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego 

z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, 

która powstała po dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, 

wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu 

osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, o ile miejsce pobytu tej osoby położone 

jest na terenie gminy, do której złożono wniosek. Przepis art. 26 ust. 2 stosuje się 

odpowiednio.> 

 

Art. 31. 

1. Odbiór dowodu osobistego potwierdza się na formularzu odbioru dowodu osobistego. 

2. Formularz odbioru dowodu osobistego zawiera: 

1)   oznaczenie organu wydającego dowód osobisty; 

2)   numer wniosku o wydanie dowodu osobistego; 

3)   serię i numer dowodu osobistego; 

4)   numer PESEL osoby, której wydano dowód osobisty; 

5)   nazwisko i imię (imiona) osoby, której wydano dowód osobisty; 

6)   nazwisko i imię (imiona) wnioskodawcy; 
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7)   datę odbioru dowodu osobistego; 

<7a) datę odbioru kodu umożliwiającego odblokowanie certyfikatu 

identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego;> 

8)   własnoręczny czytelny podpis osoby, której wydano dowód osobisty; 

9)   własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy. 

 

Rozdział 3a 

Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie 

elektronicznej dowodu osobistego 

 

Art. 32a. 

1. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w 

warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego 

mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad 

dokumentem. 

2. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, 

dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator. 

3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, może dokonać pełnomocnik legitymujący się 

pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności. 

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane posiadacza dowodu 

osobistego: 

1) imię (imiona); 

2) nazwisko; 

3) numer PESEL. 

Art. 32b. 

1. Zgłoszenia, o którym mowa w art. 32a ust. 1, dokonuje się: 

1) w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, do organu gminy, który wydał dowód osobisty, po opatrzeniu 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, 

a w przypadku zgłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 32a ust. 2 i 3, która 
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dokonuje zgłoszenia w imieniu posiadacza dowodu osobistego, również podpisem 

osobistym; 

2) przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do 

spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu posiadacza dowodu osobistego w 

sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;  

3) osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, w formie pisemnej, po opatrzeniu 

własnoręcznym czytelnym podpisem zgłaszającego. 

2. Osobie dokonującej zgłoszenia, o której mowa w art. 32a ust. 1, wydaje się 

zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę dokonania tego zgłoszenia.  

3. Osobie dokonującej zgłoszenia, o której mowa w art. 32a ust. 1, w formie dokumentu 

elektronicznego, zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na żądanie. 

4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, jest wydawane nieodpłatnie. 

 

Art. 32c. 

Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podlegają 

zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni licząc od dnia dokonania zgłoszenia. 

Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów, certyfikaty 

te oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa. 

 

Art. 32d. 

Certyfikaty, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2–4, zamieszczone w warstwie 

elektronicznej dowodu osobistego zawiesza i cofa to zawieszenie minister właściwy 

do spraw wewnętrznych. 

Art. 32e. 

Przepisów art. 32a–32d nie stosuje się do kwalifikowanego certyfikatu podpisu 

elektronicznego. 

Art. 32f. 

Zawieszenie certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2–4, powoduje 

zawieszenie ważności dowodu osobistego. 
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Art. 32g. 

Podpis osobisty posiadacza dowodu osobistego złożony w okresie zawieszenia albo po 

unieważnieniu certyfikatu podpisu osobistego nie wywołuje skutków prawnych. 

Późniejsze cofnięcie zawieszenia certyfikatu nie wpływa na ważność czynności 

dokonanej w okresie zawieszenia. 

 

Art. 46. 

1. Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku: 

[1)   upływu terminu ważności dowodu osobistego;] 

<1) upływu terminu ważności dowodu osobistego albo upływu terminu ważności dowodu 

osobistego w przypadku, o którym mowa w art. 12g ust. 3;> 

2)   zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu 

wydającego; 

3)   zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku 

twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub 

uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza; 

4)   utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub 

uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza; 

<4a) unieważnienia certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2–4; 

4b) żądania wymiany dowodu osobistego: 

a) na dowód osobisty z warstwą elektroniczną, 

b) w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu 

osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia, 

c) uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu 

osobistego; 

4c) ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w 

którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony 

certyfikat podpisu osobistego.> 

5)   przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej 

przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego. 

6)   (uchylony). 

7)   (uchylony). 

2. Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się: 
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1)   co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego; 

2)   niezwłocznie - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4. 

3. (uchylony). 

Art. 47. 

1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, 

zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu 

osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnej placówce 

konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać w formie dokumentu 

elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, 

który wydał dowód osobisty. 

3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej 

Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty 

lub telefaksu. 

<3a. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą usługi 

elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po 

uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne może 

dokonać posiadacz dowodu osobistego.> 

4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego 

nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator. 

5. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy 

lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu 

osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. 

6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia 

dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu 

osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał 

tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o 

utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie. 

7. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania 

nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące. 



- 17 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

8. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie. 

<9. W przypadku zgłoszenia Policji utraty dowodu osobistego w wyniku przestępstwa, 

przepisu ust. 1 nie stosuje się.> 

Art. 48. 

1. Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się na formularzu utraty lub 

uszkodzenia dowodu osobistego. 

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 - kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis 

potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.] 

<2) własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego, a w przypadku formularza złożonego w 

formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis 

zaufany albo w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 4 – podpis osobisty.> 

 

<Art. 49a. 

Kurator lub opiekun prawny posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie 

organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym 

posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie 

elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując 

prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie.> 

 

Art. 50. 

1. W okresie ważności dowód osobisty unieważnia się w przypadkach, o których mowa w art. 

46 ust. 1 pkt 2-5, w przypadku utraty obywatelstwa polskiego, zgonu posiadacza dowodu 

osobistego oraz wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa 

w art. 32, jeżeli dowód został uprzednio wystawiony. 

2. O konieczności unieważnienia dowodu osobistego z przyczyn określonych w art. 46 ust. 1 

pkt 2 organ gminy jest zawiadamiany przez rejestr PESEL za pośrednictwem Rejestru 

Dowodów Osobistych. 

3. Unieważnienie dowodu osobistego następuje: 

1)   z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej 

Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania 
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do organu dowolnej gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez 

osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego; 

2)   z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub 

wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa w art. 32; 

[3)   z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o którym 

mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3;] 

<3) z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadkach, o 

których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4b;> 

4)   z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o którym 

mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, o ile nie upłynął termin ważności dotychczas posiadanego 

dowodu osobistego; 

5)   z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o którym 

mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2; 

<5a) z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu 

całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w przypadku, o którym 

mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4c; 

5b) z chwilą zgłoszenia zawieszenia certyfikatów, w przypadku, o którym mowa w art. 

32c; 

5c) z chwilą zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w przypadku, o 

którym mowa w art. 47 ust. 3a; 

5d) z dniem zgłoszenia utraty dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 

47 ust. 9.> 

6)   po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, 

o ile wcześniej nie nastąpiło unieważnienie dowodu osobistego na podstawie przepisu pkt 

5. 

Art. 51. 

1. Organem właściwym do unieważnienia dowodu osobistego jest: 

1)   organ gminy, do którego zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego lub do 

którego został przekazany znaleziony dowód osobisty; 

2)   organ gminy, który wystawił dowód osobisty - w przypadku wydania decyzji, o której 

mowa w art. 32, jeżeli zdarzenia te wystąpiły przed przekazaniem dowodu osobistego 

wnioskodawcy; 



- 19 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

3)   organ gminy, który wydał dowód osobisty - gdy osoba obowiązana nie wystąpiła z 

wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego w przypadku, o którym mowa w 

art. 46 ust. 1 pkt 2; 

4)   organ gminy wydający nowy dowód osobisty - w pozostałych przypadkach[.] <;> 

<5) minister właściwy do spraw informatyzacji – w przypadkach, o których mowa 

w art. 47 ust. 3a i 9;  

6)  organ gminy, który otrzymał orzeczenie sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym 

lub częściowym posiadacza dowodu osobistego;> 

[2. Dowód osobisty podlega unieważnieniu z mocy prawa na podstawie przekazanych przez 

rejestr PESEL do Rejestru Dowodów Osobistych informacji o utracie obywatelstwa 

polskiego lub zgonie posiadacza dowodu osobistego.] 

<2. Dowód osobisty podlega unieważnieniu z mocy prawa na podstawie przekazanych 

przez rejestr PESEL do Rejestru Dowodów Osobistych informacji o utracie 

obywatelstwa polskiego lub zgonie posiadacza dowodu osobistego lub w wyniku 

unieważnienia certyfikatów, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2–4, z wyłączeniem 

przypadku, o którym mowa w art. 12g ust. 3.> 

 

Art. 52. 

1. Stwierdza się nieważność dowodu osobistego wydanego osobie, która we wniosku o jego 

wydanie podała nieprawdziwe dane. 

2. Stwierdzenie nieważności dowodu osobistego, o którym mowa w ust. 1, następuje w 

drodze decyzji administracyjnej. 

[3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, posiada rygor natychmiastowej wykonalności.] 

<3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, wydana w pierwszej instancji jest ostateczna.> 

[4. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 3, rozpatruje się w terminie 14 dni od daty 

jego złożenia.] 

[Art. 53. 

 Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi w formie elektronicznej wykaz 

unieważnionych dowodów osobistych zawierający serie i numery unieważnionych 

dokumentów oraz serie i numery błędnie spersonalizowanych lub utraconych blankietów 

dowodów osobistych.] 
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<Art. 53. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi w systemie teleinformatycznym 

wykaz zawieszonych i unieważnionych dowodów osobistych zawierający serie i 

numery zawieszonych i unieważnionych dokumentów oraz serie i numery błędnie 

spersonalizowanych lub utraconych blankietów dowodów osobistych.> 

 

<Art. 53a. 

1. Zniszczeniu podlegają unieważnione dowody osobiste, w szczególności: 

1) nieprzekazane ich posiadaczom w związku z wymianą dokumentu lub 

nieprzekazane członkom najbliższej rodziny zgłaszającym zgon posiadacza 

dowodu osobistego; 

2) przekazane do organu gminy w przypadkach, o których mowa w art. 49; 

3) nieodebrane przez posiadaczy przed upływem okresu ważności dokumentu. 

2. Zniszczeniu podlegają również uszkodzone lub wybrakowane z powodu błędnej 

personalizacji blankiety dowodów osobistych. 

3. Do zniszczenia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 

650) dotyczące brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 

 

Art. 53b. 

1. Organ gminy przekazuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych dowody 

osobiste do zniszczenia nie rzadziej niż raz na 5 lat. 

2. Dowody osobiste podlegające zniszczeniu organ gminy przekazuje za pośrednictwem 

poczty specjalnej podlegającej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, 

działającej w jednostkach organizacyjnych Policji i zapewniającej przewóz 

materiałów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie to realizuje się za 

pośrednictwem komendy powiatowej Policji właściwej miejscowo dla wystawcy 

dowodu osobistego.> 

Art. 56. 

W Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzi się: 

1)   dane, o których mowa w art. 28 pkt 1-7; 

2)   fotografię, o której mowa w art. 29; 

3)   dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego: 
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a)  numer wniosku, 

b)  datę złożenia wniosku, 

c)  oznaczenie organu wydającego dowód osobisty, 

d)  status wniosku, 

e)  dane o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania: datę pozostawienia wniosku bez 

rozpoznania, oznaczenie organu pozostawiającego wniosek bez rozpoznania oraz 

przyczynę pozostawienia wniosku bez rozpoznania; 

4)   dane dotyczące dowodu osobistego: 

a)  serię i numer dowodu osobistego, 

b)  datę ważności, 

c)  oznaczenie organu wydającego dowód osobisty, 

d)  status dowodu osobistego: 

–  datę wydania, 

–  datę przekazania do organu gminy, 

–  datę przyjęcia w organie gminy, 

–  datę odbioru przez obywatela, 

–  datę unieważnienia, 

–  przyczynę unieważnienia, 

–  oznaczenie organu unieważniającego, 

–  datę przekazania danych o unieważnieniu do Systemu Informacyjnego Schengen, 

<– datę i czas zawieszenia, 

– oznaczenie organu zawieszającego, 

– datę i czas cofnięcia zawieszenia, 

– oznaczenie organu cofającego zawieszenie, 

– datę ważności w przypadku, o którym mowa w art. 12g ust. 3, 

– status warstwy elektronicznej,> 

e)  przyczynę wydania dowodu osobistego, 

f)  numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 32, oraz oznaczenie organu 

wydającego decyzję, 

g)  numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 52, oraz oznaczenie organu 

wydającego decyzję; 

5)   (uchylony). 
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6)   dane dotyczące utraconych i błędnie spersonalizowanych blankietów dowodów 

osobistych: 

a)  serię i numer blankietu, 

b)  przyczynę wybrakowania blankietu, 

c)  datę wybrakowania blankietu, 

d)  przyczynę utraty blankietu, 

e)  datę utraty blankietu, 

f)  datę zgłoszenia do Systemu Informacyjnego Schengen; 

7)   dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów 

osobistych dotyczące dowodów osobistych wydanych na podstawie wniosków złożonych 

od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 28 lutego 2015 r. 

8)   dane o dowodach osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., zawarte 

dotychczas w rejestrze PESEL. 

Art. 62. 

1. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi przechowuje się w formie, w jakiej 

została sporządzona. 

2. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi sporządzoną w formie elektronicznej 

przechowuje się zgrupowaną w systemach teleinformatycznych właściwych organów w 

sposób uniemożliwiający jej modyfikację lub usunięcie. 

3. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi sporządzoną w formie papierowej 

przechowuje się zgrupowaną w kopertach dowodowych oznaczonych imieniem i 

nazwiskiem osoby, imieniem ojca, datą urodzenia, numerem PESEL oraz serią i numerem 

dowodu osobistego. 

4. W kopercie dowodowej przechowuje się w szczególności: 

1)   formularz odbioru dowodu osobistego; 

2)   nieodebrane dowody osobiste po upływie 6 miesięcy od dnia ich wydania; 

3)   unieważnione dowody osobiste nieprzekazane posiadaczom lub członkom najbliższej 

rodziny zgłaszającym zgon; 

4)   unieważnione dowody osobiste znalezione przez osoby trzecie[.] <;> 

<5) dokument zawierający kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji 

i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego.> 
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Art. 74. 

[1. Każdy może uzyskać dostęp do wykazu unieważnionych dowodów osobistych, o którym 

mowa w art. 53, po uwierzytelnieniu się w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z 

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

publiczne, pod warunkiem wskazania serii i numeru sprawdzanego dowodu osobistego.] 

<1. Każdy może uzyskać dostęp do wykazu zawieszonych i unieważnionych dowodów 

osobistych, o którym mowa w art. 53, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 

20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, pod warunkiem wskazania serii i numeru 

sprawdzanego dowodu osobistego.> 

2. Dostęp do wykazu, o którym mowa w ust. 1, jest rejestrowany i nieodpłatny. 

 

Art. 75. 

[1. Organy gmin oraz konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej udostępniają dokumentację 

związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu.] 

<1. Organy gmin oraz konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej udostępniają dokumentację 

związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu, z wyjątkiem 

dokumentu, o którym mowa w art. 62 ust. 4 pkt 5.> 

2. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek 

złożony przez uprawniony podmiot. 

3. Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione: 

1)    podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-11; 

2)   sądy; 

3)   inne podmioty - jeżeli wykażą interes prawny. 

4. Podmiotom, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-11, sądom oraz innym podmiotom 

realizującym zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w 

ustawach szczególnych dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się 

nieodpłatnie. 

5. Podmiotom, o których mowa w ust. 3 pkt 3, nierealizującym zadań publicznych na 

podstawie ustaw szczególnych, dokumentację związaną z dowodami osobistymi 

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

z 2018 r. poz. 2096) 

 

Uwaga: 

użyte w art. 33 w § 2a i 3a w zdaniu pierwszym, w art. 63 w § 3a w pkt 1 i w art. 76a 

w § 2a w zdaniu pierwszym w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy [albo 

podpisem zaufanym] zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim 

przypadku wyrazami <, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym> 

 

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 opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. 

§ 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, opatrując odpisy kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. 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. 

§ 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. 
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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: 

1)    być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, 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. 391 § 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: 



- 26 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

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. 391 § 1d. 

 

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 kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego. 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. 

§ 2b. Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany 

oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu 

dokumentu z oryginałem. Poświadczenie obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie 

miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia 

poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub 

uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu. 

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

występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, 

rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym albo przez upoważnionego 

pracownika organu prowadzącego postępowanie ma charakter dokumentu urzędowego. 



- 27 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

§ 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. 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 kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego [lub podpisu zaufanego]  <podpisu zaufanego albo podpisu 

osobistego>. 

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

dokumentu lub potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów postępowania, o których mowa 
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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 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1360, z późn. zm.) 

Art. 126. 

§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać: 

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 albo, w przypadku gdy 

strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej - adres do korespondencji wpisany do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

11)   oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i 

pełnomocników stron, 

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

obowiązany do jego posiadania. 

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

sygnaturę akt. 

§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo albo uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, 

jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który wcześniej nie złożył pełnomocnictwa. Jeżeli 

pełnomocnik dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa wnosi się za pośrednictwem 

tego systemu. 

§ 31. 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. (4) Pismo procesowe wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje 

się kwalifikowanym [podpisem zaufanym] <, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym>. 

§ 6. 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. 6944. 

§ 1. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo 

podlegające złożeniu do akt rejestrowych składa się w oryginałach albo poświadczonych 

urzędowo odpisach lub wyciągach. 

§ 11. 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. 
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§ 2. (30) Dokumenty, o których mowa w § 1, stanowiące załączniki do wniosku złożonego za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sporządzone w postaci elektronicznej, 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym [albo podpisem zaufanym] 

<, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym>. 

§ 21. (uchylony). 

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

przesłane do sądu drogą elektroniczną, jeżeli notariusz opatrzył je kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 

r. poz. 617, z późn. zm.) 

Art. 3. 

1. Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o lekarzu bez bliższego określenia, rozumie się 

przez to również lekarza dentystę. 

1a. Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o recepcie, należy przez to rozumieć receptę w 

postaci elektronicznej albo w postaci papierowej. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o państwie członkowskim Unii Europejskiej, należy przez to 

rozumieć również państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederację 

Szwajcarską. 

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej, 

rozumie się przez to także: 

1)   członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium 

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 

r. poz. 900); 

2)   obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138); 

3)   cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub objętych ochroną uzupełniającą; 
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4)   cudzoziemców, którzy przybywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

przebywają na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i są członkami rodziny 

cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z 

nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej; 

5)   obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

6)   obywateli państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem 

krajowym i mają prawo do wykonywania pracy oraz posiadają dokument pobytowy 

wydany zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. 

ustanawiającym jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich 

(Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.), oraz obywateli państw trzecich, 

którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania 

pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym; 

7)   obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w 

związku z okolicznością, o której mowa w art. 151 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach. 

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 2017 r. poz. 1845), zwanym dalej "SMK". zakłada w celu dokonywania 

czynności w tym systemie: 

1)   lekarz albo lekarz dentysta; 

2)   kierownik specjalizacji. 

6. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w ust. 5 czynności za pomocą SMK jest 

uwierzytelnienie osoby, która konto założyła, i weryfikacja uprawnień tej osoby. 

7. Uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 6, dokonuje się na podstawie wniosku o nadanie 

uprawnień, przez: 
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[1)   podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym w 

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

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) lub] 

<1) podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym lub > 

2)   potwierdzenie przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską 

tożsamości osoby, która konto założyła. 

8. Weryfikacji uprawnień, o których mowa w ust. 6, dokonuje w stosunku do: 

1)   lekarza albo lekarza dentysty, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, właściwa miejscowo 

okręgowa izba lekarska, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwej okręgowej izby 

lekarskiej - Naczelna Izba Lekarska; 

2)   kierownika specjalizacji - właściwa jednostka uprawniona do prowadzenia szkolenia 

specjalizacyjnego. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1990)  

 

Uwaga: 

w art. 80c w ust. 5 w zdaniu pierwszym, w art. 80cc w ust. 2 w zdaniu pierwszym, 

w art. 80cd w ust. 2 w zdaniu pierwszym, w art. 80ce w ust. 2, w art. 100ah w 

ust. 4 w zdaniu pierwszym, w art. 100ak w ust. 2 w zdaniu pierwszym, 

w art. 100al w ust. 2 w zdaniu pierwszym oraz w art. 100am w ust. 2 wyrazy 

[albo podpisem zaufanym] zastępuje się wyrazami <, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym> 

 

Art. 80c. 

1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich 

ustawowych zadań, następującym podmiotom: 

1)   Policji; 

2)   Żandarmerii Wojskowej; 

3)   Straży Granicznej; 
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4)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu; 

5)   Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu; 

6)   Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego; 

7)    Komendantowi Służby Ochrony Państwa; 

7a)   Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego; 

8)   sądom; 

9)   prokuraturze; 

10)  organom Krajowej Administracji Skarbowej; 

11)  Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu; 

12)  Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; 

13)  Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - w celu umożliwienia zabezpieczenia ustawowym 

prawem zastawu należności z tytułu składek, do których poboru Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych jest obowiązany; 

14)  organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów; 

15)  strażom gminnym (miejskim); 

16)  Inspekcji Transportu Drogowego; 

17)  Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 

18)  komornikom sądowym; 

19)  administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym; 

20)  wojskowym komendantom uzupełnień; 

21)  ministrowi właściwemu do spraw środowiska; 

22)  ministrowi właściwemu do spraw transportu; 

23)  (uchylony); 

24)  Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego; 

25)  zakładom ubezpieczeń; 

26)  stacjom kontroli pojazdów; 

27)  Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego; 

28)  organom właściwym w sprawach realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem stref 

płatnego parkowania; 

29)  ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, kierownikowi ośrodka 

pomocy społecznej lub pracownikowi socjalnemu; 

30)  organowi prowadzącemu Rejestr Zastawów Skarbowych; 

31)  organom Inspekcji Ochrony Środowiska; 
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32)   organom administracji miar. 

2. Dane o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3, udostępnia się wyłącznie podmiotom 

określonym w ust. 1 pkt 1-10 i 16 oraz w ust. 2a. 

2a. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się także ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych, w celu realizacji jego ustawowych zadań, za 

pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku. 

3. Zgromadzone w ewidencji dane mogą być udostępniane sądom za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, którego administratorem jest Minister Sprawiedliwości. 

3a. Zgromadzone w ewidencji dane udostępnia się zakładom ubezpieczeń za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego obsługującego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o 

którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych. 

4. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w 

postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. Udostępnienie danych w innej postaci może nastąpić 

wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie możliwe udostępnienie w postaci elektronicznej. 

5. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na 

uzasadniony wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. 

Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu teleinformatycznego 

obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci. 

6. Minister właściwy do spraw informatyzacji może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na 

udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, 

albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez 

konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: 

1)   posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu 

oraz jakie dane uzyskał; 

2)   posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3)   jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej 

działalności. 
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7. Decyzji, o której mowa w ust. 6, nie wydaje się w przypadku, o którym mowa w ust. 2a. 

 

Art. 80cc. 

1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek właściciela pojazdu, 

posiadacza pojazdu wymienionego w art. 73 ust. 5 oraz użytkownika pojazdu 

użytkowanego na podstawie umowy leasingu, o rejestrację którego wnioskował 

leasingodawca (właściciel pojazdu), których one dotyczą. 

2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na 

wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. Odpowiedź w 

postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu teleinformatycznego obsługującego 

ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci. 

 

Art. 80cd. 

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić dane zgromadzone w 

ewidencji innym podmiotom niż wymienione w art. 80c-80cc, w tym osobom fizycznym, 

osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, 

jeżeli wykażą swój interes prawny. 

2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na 

uzasadniony wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. 

Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu teleinformatycznego 

obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci. 

 

Art. 80ce. 

1. Dane lub informacje zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego 

wykorzystywania, w sposób wykluczający możliwość identyfikacji osób lub pojazdów, z 

zachowaniem przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu 

informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243 i 1669), jeżeli przepisy ustawy 

nie stanowią inaczej. 

2. Dane zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego wykorzystywania na 

wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. 
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3. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane do ponownego wykorzystywania 

także za pośrednictwem usług sieciowych. 

 

Art. 100ah. 

1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich 

ustawowych zadań, następującym podmiotom: 

1)   Policji; 

2)   Inspekcji Transportu Drogowego; 

3)   Żandarmerii Wojskowej; 

4)   Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych; 

5)   Straży Granicznej; 

6)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu; 

7)   Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu; 

8)   Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego; 

9)   Szefowi Biura Ochrony Rządu; 

10)  sądom; 

11)  prokuraturze; 

12)  starostom; 

13)  strażom gminnym (miejskim); 

14)  Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 

15)  organom Krajowej Administracji Skarbowej; 

16)  wojskowym komendantom uzupełnień; 

17)  podmiotowi wydającemu karty, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o 

systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 891 oraz z 2018 r. poz. 650 i 

1480); 

18)  ministrowi właściwemu do spraw transportu w celu umożliwienia organom i służbom 

uprawnionym do korzystania z systemu Tachonet wymianę danych z organami i 

uprawnionymi służbami w innych państwach, w których funkcjonuje system tachografu 

cyfrowego; 

19)  marszałkowi województwa; 

20)  wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego; 

21)  zakładom ubezpieczeń: 
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a)  w zakresie niezbędnym do wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 43 ustawy z 

dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 

b)  w zakresie danych, o których mowa w art. 100aa ust. 4 pkt 7; 

22)  Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu; 

23)  ministrowi właściwemu do spraw rodziny; 

24)  ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego; 

25)  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 2018 r. poz. 554, 650, 

1000, 1544 i 1669). 

1a. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych, w celu realizacji jego ustawowych zadań, za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku. 

2. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane sądom za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, którego administratorem jest Minister Sprawiedliwości. 

2a. Zgromadzone w ewidencji dane mogą być udostępniane zakładom ubezpieczeń za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, obsługującego Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

3. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w 

postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. Udostępnienie danych w innej postaci, może nastąpić 

wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie możliwe udostępnienie w postaci elektronicznej. 

4. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na 

uzasadniony wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. 

Odpowiedź w postaci papierowej może stanowić wydruk z systemu teleinformatycznego 

obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci. 

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na 

udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, 
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albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez 

konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: 

1)   posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu 

oraz jakie dane uzyskał; 

2)   posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie 

danych niezgodnie z celem ich uzyskania; 

3)   jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej 

działalności. 

6. Decyzji, o której mowa w ust. 5, nie wydaje się w przypadku, o którym mowa w ust. 1a. 

 

Art. 100ak. 

1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także osobie, której one dotyczą. 

2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na wniosek złożony w postaci papierowej 

albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem zaufanym. Odpowiedź w postaci papierowej stanowi wydruk z systemu 

teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani 

pieczęci. 

Art. 100al. 

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić dane zgromadzone w 

ewidencji innym podmiotom niż wymienione w art. 100ag-100ak, w tym osobom 

fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój interes prawny. 

2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1, dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na 

uzasadniony wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. 

Odpowiedź w postaci papierowej stanowi wydruk z systemu teleinformatycznego 

obsługującego ewidencję. Wydruk ten nie wymaga podpisu ani pieczęci. 

 

Art. 100am. 

1. Dane zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego wykorzystywania, w 

sposób wykluczający możliwość identyfikacji osób, z zachowaniem przepisów ustawy z 

dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, 

jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
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2. Dane zgromadzone w ewidencji są przekazywane do ponownego wykorzystywania na 

wniosek złożony w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. 

3. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane do ponownego wykorzystywania 

także za pośrednictwem usług sieciowych. 

 

 

U S T A W A     z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 986 i 1544) 

Art. 19. 

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. (1) Wnioski składane drogą elektroniczną są opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym [albo podpisem zaufanym] <, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym>. 

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

zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. Przepisu art. 1301 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 
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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 

te spółki, mając na względzie potrzebę ułatwienia rejestracji spółek, zapewnienia 

sprawności postępowania, a także konieczność zabezpieczenia danych zgromadzonych w 

systemie, w tym danych osobowych. 

 

Art. 19e. 

1. Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. 

2. (4) Zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym <albo podpisem 

zaufanym> co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w 

Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik 

uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator. Jeżeli 

wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, 

zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym [albo podpisem 

zaufanym] <, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym> co najmniej jedna osoba 

fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu 

uprawnionego do reprezentowania, syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik 

uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem. 
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3. Do zgłoszenia dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1c i 1d oraz ust. 4 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości, można dołączyć ich kopie podpisane w sposób 

określony w ust. 2. 

4. W przypadku wypisów lub wyciągów z aktów notarialnych umieszczonych w Repozytorium 

zgłaszający wskazuje numer dokumentu w Repozytorium. 

5. Elektroniczne poświadczenie przez zgłaszającego lub wnioskodawcę uchwały bądź 

postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz o podziale zysku lub pokryciu straty 

następuje z chwilą wprowadzenia tych dokumentów do systemu teleinformatycznego. 

6. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie, że dołączone do zgłoszenia dokumenty spełniają 

wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

7. Zgłoszenie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego w zakresie określonym w ust. 2 i 6. W przypadku negatywnej 

weryfikacji wnioskodawca może złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 1, wyłącznie 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wraz z wnioskiem o wpis w rejestrze 

przedsiębiorców wzmianek, o których mowa w art. 40 pkt 2-5a, albo z wnioskiem o 

przyjęcie tych dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych. 

8. Do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1, 2 i 7. 

9. Czynności, o których mowa w ust. 1-8, są wykonywane w systemie teleinformatycznym za 

pośrednictwem konta, o którym mowa w art. 126 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego, 

służącego do wnoszenia pism procesowych w postępowaniu rejestrowym. 

10. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób składania zgłoszeń, o 

których mowa w ust. 1 i 8, sposób i tryb komunikacji ze zgłaszającym oraz sposób i tryb 

weryfikacji dokumentów dołączanych do zgłoszenia, mając na względzie zapewnienie 

identyfikacji zgłaszającego oraz konieczność zagwarantowania kompletności 

dokumentów dołączanych do zgłoszenia. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 

z późn. zm.)  
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Uwaga: 

użyte w art. 14c w § 4, w art. 138a w § 3 i 5 w zdaniu pierwszym, w art. 144b w § 

1 i 2 w pkt 1, w art. 159 w § 2, w art. 168 w § 3a w pkt 1, w art. 194a w § 2a w 

zdaniu pierwszym, w art. 210 w § 1 w pkt 8, w art. 217 w § 1 w pkt 7, w art. 

282b w § 4 w pkt 6 oraz w art. 306d w § 3 w różnym przypadku wyrazy [albo 

podpisem zaufanym zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku 

wyrazami <, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym> 

 

Art. 14c. 

§ 1. 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. (7) Interpretację indywidualną wydaną w formie dokumentu elektronicznego opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. 

 

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. (70) Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. 

§ 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. (71) 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 
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podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. 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. 144b. 

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

systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, które zostały 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, 

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

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i 

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, ze 

wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby, która je podpisała; 

2)   identyfikator tego pisma, nadawany przez system teleinformatyczny Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

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

osoby, która podpisała pismo. 

§ 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 Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

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; 
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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; 

4a)   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. (74) 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 zaufanym. 

 

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. 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. 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. 



- 45 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

§ 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: 

1)    (75) być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym; 

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, 
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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. (76) 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 zaufanego. 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)   (84) 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 zaufany. 

§ 1a. 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 
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odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym 

osoby upoważnionej do jej wydania. 

§ 2. Decyzja, w stosunku do której może zostać wniesiona skarga do sądu administracyjnego, 

zawiera pouczenie o możliwości wniesienia skargi. 

§ 2a. Decyzja nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera również pouczenie o 

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. 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. 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; 
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7)   (85) 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 zaufany. 

§ 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. 

§ 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. 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)   (87) podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia, a jeżeli zawiadomienie zostało wydane 

w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis 

zaufany. 

§ 5. 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. 
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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. 

§ 3. (94) 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 zaufanego. 

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

2017 r. poz. 1778, z późn. zm.) 

 

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 opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, [podpisem zaufanym] <podpisem zaufanym, 

podpisem osobistym> 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. 

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: 
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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. 

 

 

 

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 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.) 

 

Uwaga: 

w art. 54 w ust. 1, w art. 55 w ust. 1, w art. 55a w ust. 7 w zdaniu pierwszym i w 

ust. 9 w zdaniu drugim, w art. 58a w ust. 1 w części wspólnej i w ust. 2, 

w art. 59 w ust. 9 w zdaniu pierwszym oraz w art. 61b w ust. 1 wyrazy 

[podpisem zaufanym] zastępuje się wyrazami <podpisem zaufanym, 

podpisem osobistym> 

 

Art. 54. 

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, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
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podpisem zaufanym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz 

integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym 

bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), 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. (uchylony). 

3. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udziela w 

formie decyzji. 

Art. 55. 

1. (10) Zaświadczenie lekarskie jest wystawiane zgodnie ze wzorem ustalonym przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

udostępnionego bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu 

elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności 

danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym 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; 

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; 
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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. 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, 823, 960 i 1070 oraz z 2017 r. poz. 836). 

 

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: 
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a)  Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych - pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia i adres 

zamieszkania ubezpieczonego, 

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. 
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7. (11) 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 podpisania 

zaświadczenia lekarskiego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności 

danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 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. (12) 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 podpisania 

zaświadczenia lekarskiego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności 

danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje 

zaświadczenie lekarskie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ustania przyczyn 

uniemożliwiających przekazanie zaświadczenia lekarskiego. 
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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 

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 

- podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo z 

wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych 

dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.(13)  

1a. (14) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 55 ust. 4 pkt 1 nie stosuje się. 

2. (15) 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 podpisania informacji lub zaświadczenia 

lekarskiego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo z 

wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych 

dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, 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. 
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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. 

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. 
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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. (16) Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8, lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych wystawia w formie dokumentu elektronicznego podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo z wykorzystaniem 

sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

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. 

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. 
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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. 

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. (23) Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku wszczyna się na wniosek złożony 

w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo z wykorzystaniem 

sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie 



- 61 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

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. 

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 
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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 2018 r. poz. 

1218 i 1544) 

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: 

1)   oznaczenie podmiotu zbiorowego oraz jego siedziby; 
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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 kwalifikowanym podpisem elektronicznym [albo podpisem zaufanym] <, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym>. 

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. (6) 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 zaufanym] <, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym>. 

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 
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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. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1577 oraz z 2018 r. poz. 398, 650 i 1544) 

 

Uwaga: 

użyte w art. 10 w § 4 w zdaniu drugim, w art. 231 w § 2, w art. 401 w § 2 w 

zdaniu pierwszym, w art. 41 w § 4 w zdaniu pierwszym, w art. 58 w § 2 w 

zdaniu drugim, w art. 1061 w § 2, w art. 1571 w § 2, w art. 167 w § 4 w pkt 

1–3, w art. 180 w § 2 w zdaniu drugim, w art. 188 w § 4, w art. 208 w § 10 

w zdaniu pierwszym, w art. 2401 w § 2 w zdaniu drugim oraz w art. 2591 w 

zdaniu drugim w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy [albo 

podpisem zaufanym] zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i 

odpowiednim przypadku wyrazami <, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym> 

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. 

§ 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. (4) Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki, której umowa została 

zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może nastąpić przy wykorzystaniu wzorca 
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udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Oświadczenia zbywcy i nabywcy 

wymagają w takiej sytuacji opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem zaufanym. 

§ 5. Oświadczenia woli złożone w sposób, o którym mowa w § 4, są równoważne z 

oświadczeniami woli złożonymi w formie pisemnej. 

 

Art. 231. 

§ 1. Umowa spółki jawnej może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy. 

§ 2. (8) Zawarcie umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga 

wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i 

opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. 

§ 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. (9) (uchylony). 

Art. 401. 

§ 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. 
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§ 2. (10) Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu wzorca uchwały wymaga wypełnienia 

formularza uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia uchwały 

kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi albo podpisami zaufanymi. 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. 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. (11) Uchwałę, o której mowa w § 3, opatruje się kwalifikowanymi podpisami 

elektronicznymi albo podpisami zaufanymi. Uchwała taka jest równoważna z uchwałą w 

formie pisemnej. 

Art. 58. 

§ 1. Rozwiązanie spółki powodują: 

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. (12) 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 kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi 

albo podpisami zaufanymi. Uchwała taka jest równoważna z uchwałą w formie pisemnej. 
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Art. 1061. 

§ 1. Umowa spółki komandytowej może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca 

umowy. 

§ 2. (13) Zawarcie umowy spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga 

wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i 

opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. 

§ 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 

zakładaniu oraz sprawności postępowania sądowego w przedmiocie ich rejestracji, 

wdrożenia ułatwień w ich funkcjonowaniu, a także konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego. 

§ 6. (14) (uchylony). 

Art. 1571. 

§ 1. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawarta również przy 

wykorzystaniu wzorca umowy. 

§ 2. (15) Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu 

wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie 

teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

podpisem zaufanym. 

§ 3. Umowa, o której mowa w § 1, zawarta jest po wprowadzeniu do systemu 

teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia 

ich podpisem elektronicznym. 

§ 4. (uchylony). 
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§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy oraz 

wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 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. (16) (uchylony). 

Art. 167. 

§ 1. Do zgłoszenia spółki należy dołączyć: 

1)   umowę spółki; 

2)   oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości przez 

wszystkich wspólników, 

3)   jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający 

umowę spółki, dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem składu osobowego. 

§ 2. Jednocześnie ze zgłoszeniem należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków 

zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i 

wartości nominalnej udziałów każdego z nich. 

§ 3. (17) (uchylony). 

§ 4. Przepisów § 1-3 nie stosuje się do zgłoszenia spółki, której umowę zawarto przy 

wykorzystaniu wzorca umowy. Do zgłoszenia tej spółki należy dołączyć, sporządzone na 

formularzach udostępnianych w systemie teleinformatycznym: 

1)   (18) umowę spółki opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

zaufanym; 

2)   (19) listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i 

wartości nominalnej udziałów każdego z nich, opatrzoną przez każdego z członków 

zarządu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym; 

3)   (20) oświadczenie wszystkich członków zarządu opatrzone przez każdego z nich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, że wkłady 

pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w 

całości wniesione, jeżeli wkłady zostały wniesione najpóźniej w chwili zgłoszenia spółki. 

§ 5. Zarząd spółki, o której mowa w § 4, w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru, 

składa do sądu rejestrowego: 
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1)   oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału 

zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, jeżeli 

oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki; 

2)   (uchylony). 

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. (21) 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 opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

zaufanym. 

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. (22) 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 kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. 

 

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. 
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§ 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. 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. (23) Uchwałę, o której mowa w § 9, opatruje się kwalifikowanymi podpisami 

elektronicznymi albo podpisami zaufanymi. Uchwała taka jest równoważna z uchwałą w 

formie pisemnej. 

§ 11. Na zasadach określonych w § 9 i 10 można podjąć również uchwałę o zmianie adresu 

spółki. 

Art. 2401. 

§ 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. (24) 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 wszystkich wspólników. Prawo głosu wykonuje się przez oświadczenie 

złożone w systemie teleinformatycznym, opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem zaufanym. Przy wykonywaniu prawa głosu wspólnik może 
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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. 2591. 
(26) 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 kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. 

 

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; 

21) (27) 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 zaufanym]  

<,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym>; 

3)   ogłoszenie upadłości spółki; 

4)   inne przyczyny przewidziane prawem. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 23, z późn. zm.) 

Art. 57. 

§ 1. Każdy, kto spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego sądu powszechnego, o 

którym mowa w art. 55 § 2, może zgłosić swoją kandydaturę na jedno stanowisko 
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sędziowskie w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, o którym mowa w art. 20a 

§ 4. 

§ 1a. (42) Osoba, która zgłosiła swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w sądzie 

powszechnym nie może, do czasu zakończenia postępowania w sprawie powołania do 

pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim w sądzie powszechnym, zgłosić swej 

kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie 

Administracyjnym ani wojewódzkim sądzie administracyjnym. Zgłoszenie kandydatury 

na wolne stanowisko sędziowskie w tych sądach powoduje zakończenie postępowania w 

sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim w sądzie 

powszechnym. 

§ 1b. (43) Osoba, która zgłosiła swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie 

Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym albo wojewódzkim sądzie 

administracyjnym, nie może, do czasu zakończenia postępowania w sprawie powołania do 

pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim w tym sądzie, zgłosić swej kandydatury na 

wolne stanowisko sędziowskie w sądzie powszechnym. 

§ 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. 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. 
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§ 6. Zgłaszający swoją kandydaturę wypełnia w systemie teleinformatycznym kartę 

zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie, opatruje ją podpisem 

elektronicznym nadanym przez ten system, [podpisem zaufanym] <podpisem zaufanym, 

podpisem osobistym> 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 2017 r. poz. 2186), 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. 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. 

§ 10. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, 

po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, 
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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 nadanym przez ten system, [podpisem zaufanym] <podpisem zaufanym, 

podpisem osobistym> albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

§ 2. (52) Dokumenty mające w oryginale postać papierową kandydat zamieszcza w systemie 

teleinformatycznym w postaci elektronicznych kopii, opatrując je podpisem 

elektronicznym nadanym przez ten system, [podpisem zaufanym] <podpisem zaufanym, 

podpisem osobistym>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 
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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 

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 2016 r. poz. 

2245, z 2017 r. poz. 1524 oraz z 2018 r. poz. 650, 1544 i 1669 

 

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 2016 r. poz. 1535 i 1579), 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 

potwierdzenie tożsamości osoby, która konto założyła, i weryfikacja uprawnień tej osoby. 



- 76 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

3. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się na podstawie wniosku o nadanie 

uprawnień: 

1)  opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym [albo zaufanym 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 1579)] 

<,podpisem zaufanym albo podpisem osobistym> 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)   (2) kierownika specjalizacji - właściwa akredytowana uczelnia, która prowadzi studia na 

kierunku analityka medyczna. 

Art. 30b. 

1. Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego jest prowadzone przez 

uczelnie, 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. (6) Akredytacja może zostać udzielona 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)   (7) 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 uczelnia 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; 
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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. Uczelnia 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] <, podpisu zaufanego albo 

podpisu osobistego>. Wniosek zawiera następujące dane: 

1)  oznaczenie uczelni; 

2)   dziedzinę specjalizacji, w której uczelnia 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. (11) Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się najpóźniej na 4 miesiące przed 

planowanym terminem rozpoczęcia przez uczelnię prowadzenia szkolenia 

specjalizacyjnego. 

7. (12) Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym dokumenty, o których mowa w 

ust. 5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych uczelnia, która złożyła wniosek, jest 
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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. (13) Dyrektor CMKP: 

1)   dokonuje wpisu 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 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. 
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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. (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 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 

laboratoryjnego, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania. 
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U S T A W A    z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2200, z późn. zm.) 

Art. 82i. 

1. Dane, o których mowa w art. 82h, przekazują do ewidencji dla danych określonych w: 

1)   ( ) art. 82h ust. 1 i ust. 2 pkt 8 - odpowiednio do swoich kompetencji: organy, o których 

mowa w art. 7 ust. 2 i ust. 4 pkt 1, niezwłocznie po tym, jak decyzja w sprawie wydania, 

zmiany, zawieszenia albo cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego lub licencji wspólnotowej bądź decyzja stwierdzająca utratę dobrej reputacji 

albo stwierdzająca, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona, stała się ostateczna; 

2)   ( ) art. 82h ust. 2 pkt 1-7 - odpowiednio do swoich kompetencji: wojewódzcy inspektorzy 

transportu drogowego, wojewódzcy komendanci Policji, Komendant Główny Straży 

Granicznej, naczelnicy urzędów celno-skarbowych, Główny Inspektor Pracy oraz 

zarządcy dróg, gdy decyzja o nałożeniu kary za naruszenie przepisów stała się wykonalna 

albo kiedy uprawomocnił się mandat karny bądź orzeczenie o nałożeniu kary; 

3)   art. 82h ust. 3 - odpowiednio do swoich kompetencji organ, o którym mowa w art. 16b 

ust. 1, gdy decyzja o stwierdzeniu niezdolności zarządzającego do kierowania operacjami 

transportowymi stała się ostateczna. 

2. Przekazywanie danych do Rejestru odbywa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki 

podawczej Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub środkami komunikacji 

elektronicznej obsługiwanymi przez system teleinformatyczny Rejestru. 

3. (84) W przypadku przekazywania danych za pośrednictwem elektronicznej skrzynki 

podawczej Głównego Inspektora Transportu Drogowego przekazywane dane powinny 

być podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego [albo podpisu 

zaufanego]  <, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego>. 

4. (85) Dane przekazywane są do Rejestru przy użyciu formularzy elektronicznych 

udostępnionych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 

lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. 

5. Główny Inspektor Transportu Drogowego określi wzory formularzy elektronicznych, o 

których mowa w ust. 4. 

Art. 82j. 

1. Dane, o których mowa w art. 82h ust. 1, z wyjątkiem pkt 6b, pkt 16 w zakresie dotyczącym 

daty i miejsca urodzenia przedstawiciela prawnego, pkt 17 lit. a , b i f oraz pkt 18 lit. a , b 

i f, są jawne i publicznie dostępne. 
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2. Rejestr bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne 

informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru w zakresie jawnych i publicznie 

dostępnych danych, o których mowa w ust. 1. 

3. (87) Dane, o których mowa w art. 82h ust. 1 pkt 6b, pkt 16 w zakresie dotyczącym daty i 

miejsca urodzenia przedstawiciela prawnego, pkt 17 lit. a, b i f oraz pkt 18 lit. a, b i f, a 

także ust. 2 i 3, są udostępniane na wniosek: starostom, wojewódzkim inspektorom , 

wojewódzkim komendantom Policji, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, 

komendantom oddziałów Straży Granicznej, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, 

Głównemu Inspektorowi Pracy, zarządcom dróg, sądom oraz Szefowi Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonywania 

nałożonych na te organy zadań określonych w ustawie. Dane udostępnia się niezwłocznie 

w terminie do 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. 

4. Dane zgromadzone w Rejestrze udostępnia się także na wniosek osoby, której one dotyczą. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, udostępnianie danych z Rejestru odbywa się 

środkami komunikacji elektronicznej obsługiwanymi przez system teleinformatyczny 

Rejestru. 

6. (88) Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki 

podawczej Głównego Inspektora Transportu Drogowego powinien być podpisany przy 

użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego [albo podpisu zaufanego] <, podpisu 

zaufanego albo podpisu osobistego>. 

7. Główny Inspektor Transportu Drogowego określi wzór elektronicznego formularza 

wniosku, o którym mowa w ust. 3, który udostępnia się na stronie internetowej Głównego 

Inspektoratu Transportu Drogowego oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy 

usług administracji publicznej. 

8. Główny Inspektor Transportu Drogowego może zawierać z podmiotami, o których mowa 

w ust. 3, porozumienie o udostępnianiu im danych zgromadzonych w Rejestrze w drodze 

teletransmisji bez konieczności składania wniosku, jeżeli podmioty te spełniają łącznie 

następujące warunki: 

1)   posiadają środki techniczne i organizacyjne umożliwiające odnotowanie w systemie 

teleinformatycznym Rejestru, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał; 

2)   specyfika lub zakres wykonywanych przez nie zadań uzasadnia takie udostępnienie. 
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9. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 8, wskazane zostaną rozwiązania techniczne i 

organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo, w szczególności w zakresie poufności i 

rozliczalności w odniesieniu do udostępnionych danych. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2211, z późn. zm.) 

 

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 2017 r. poz. 1769 i 1985), 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, w przypadku gdy nie można jej ustalić na podstawie innych 

danych zamieszczonych na recepcie, 

e)  (116) kod uprawnień dodatkowych pacjenta, jeżeli dotyczy; 

2)   dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę lub osoby, która wystawiła 

receptę pro auctore albo receptę pro familiae: 

a)  w przypadku: 
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–  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 miejscu wezwania 

albo wystawiających receptę pro auctore albo receptę pro familiae - numer telefonu 

kontaktowego do osoby wystawiającej receptę, 

d)  (117) identyfikator miejsca udzielania świadczeń: 

–  w przypadku recept w postaci elektronicznej - identyfikator, o którym mowa w art. 17c ust. 

4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

–  w przypadku recept w postaci papierowej - dziewięciocyfrowy numer REGON, jeżeli 

dotyczy; 

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; 

–   (uchylona),(118)  

e)   podpis, w przypadku recepty: 

–  (119) - w postaci elektronicznej - kwalifikowany podpis elektroniczny, [podpis zaufany] 

<podpis zaufany albo podpis osobisty> albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania 

pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym 

udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo, 

–  w postaci papierowej - podpis własnoręczny; 
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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: 

–  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.", 
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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"; 

6)   (120) unikalny 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 - w przypadku recepty w postaci elektronicznej, a 

w przypadku recepty w postaci papierowej na produkt leczniczy o kategorii dostępności 

"Rpw" - unikalny numer identyfikujący receptę nadawany przez dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia; 

7)   (121) w przypadku recept, o których mowa w art. 95b ust. 2 pkt 2 - stosowne oznaczenie 

wskazujące, dla kogo jest wystawiana recepta. 

1a. (122) Recepta transgraniczna zawiera co najmniej następujące dane: 

1)   imię lub imiona i nazwisko pacjenta; 

2)   datę urodzenia pacjenta; 

3)   imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę; 

4)   kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy); 

5)   dane do bezpośredniego kontaktu osoby wystawiającej receptę (adres poczty 

elektronicznej, numer telefonu lub faksu, wraz z prefiksem międzynarodowym); 

6)   dane dotyczące adresu miejsca udzielenia świadczenia oraz oznaczenie "Polska"; 

7)   nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) w przypadku produktu leczniczego; 

8)   nazwę własną, jeżeli: 

a)  przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub 

b)  osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona niezbędna ze względów medycznych; w 

takim przypadku na recepcie zwięźle podaje powody użycia nazwy własnej; 

9)   postać; 

10)  moc; 

11)  ilość; 

12)  sposób dawkowania; 

13)  datę wystawienia recepty; 

14)  podpis własnoręczny osoby wystawiającej. 
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1b. (123) Na recepcie transgranicznej nie może być przepisany produkt leczniczy o kategorii 

dostępności "Rpw 

1c. (124) Na recepcie nie mogą być zamieszczane informacje i znaki niezwiązane z jej 

przeznaczeniem, w tym stanowiące reklamę. 

1d. (125) Na recepcie, poza danymi dotyczącymi przepisanych produktów leczniczych, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów 

medycznych, można dodatkowo zamieścić: 

1)   polecenie pilnej realizacji recepty przez zamieszczenie adnotacji "cito" lub innej 

równoważnej; 

2)   zastrzeżenie o konieczności wydania pacjentowi wyłącznie określonego produktu 

leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu 

medycznego przez zamieszczenie adnotacji "nie zamieniać" lub "NZ" przy pozycji 

produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub 

wyrobu medycznego, którego zastrzeżenie to dotyczy. 

1e. (126) W dolnej części recepty wystawianej w postaci papierowej zamieszcza się, w formie 

wydruku, nazwę i adres lub numer REGON podmiotu drukującego receptę, a w 

przypadku gdy wydruku dokonuje osoba wystawiająca receptę - zwrot "wydruk własny". 

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)   (127) (uchylony); 

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 
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na podstawie tych przepisów; jednorazowo może być wystawionych do 16 takich recept 

niezbędnych pacjentowi do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu stosowania. 

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. 
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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; 

1a)  (128) numer poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w 

przypadku korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o 

koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 32 tej ustawy, zwanych dalej "przepisami o 

koordynacji", a w razie braku tego poświadczenia - numer dokumentu uprawniającego do 

korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, 

wystawionego przez właściwą instytucję zagraniczną; 

1b)  (129) numer paszportu albo innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość - 

w przypadku cudzoziemca niebędącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki 

zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, a w przypadku osoby posiadającej 

Kartę Polaka - jej numer; 

2)   (130) identyfikator oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy dla 

miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, a w przypadku: 

a)  braku miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 

identyfikator oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wskazany zgodnie 

z art. 77 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych albo identyfikator miejsca pełnienia służby 

wojskowej, 

b)  osoby bezdomnej - identyfikator oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia właściwy dla miejsca zamieszkania osoby wystawiającej receptę albo siedziby 

świadczeniodawcy, 

c)  pacjentów nieposiadających dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej i niebędących osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej - 

symbol "X", który zastępuje dane, o których mowa w lit. a lub b; 

3)   kod uprawnień dodatkowych pacjenta, jeżeli dotyczy; 
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4)   w przypadku osób nieubezpieczonych posiadających prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w 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, 

d)  (131) "IN" - dla pacjenta innego niż ubezpieczony, posiadającego uprawnienia do 

bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami wymienionymi w art. 12 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych; 

5)   (132) symbol państwa odpowiedniego dla instytucji właściwej dla osoby uprawnionej do 

świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji; 

6)   (133) unikalny numer identyfikujący receptę nadawany przez dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - w przypadku recepty w postaci 

papierowej; 

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 
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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 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 
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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. 

8a. (134) Jeżeli na recepcie przepisano wyłącznie produkty lecznicze niepodlegające refundacji, 

zawierające w swoim składzie substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P albo 

produkty lecznicze zawierające środki odurzające z grupy II-N określone w ustawie z dnia 

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii - osoba wystawiająca receptę, oprócz 

danych, o których mowa w ust. 1, zamieszcza na recepcie dane, o których mowa w ust. 1 

pkt 1 lit. c. 

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. 

9a. (135) Receptę wystawioną w postaci elektronicznej zapisuje się w SIM. 

9b. (136) Treść recepty zapisanej w SIM nie może być zmieniana. Recepta wystawiona w 

postaci elektronicznej, której treść wymaga zmiany, zostaje anulowana w SIM przez 

osobę wystawiającą tę receptę, a zmiana treści takiej recepty następuje przez wystawienie 

nowej recepty. 

9c. (137) Jeżeli recepta w postaci papierowej została wystawiona w sposób błędny, 

niekompletny lub niezgodny z ustawą, osoba wystawiająca receptę dokonuje poprawek na 

tej recepcie. Każda poprawka wymaga dodatkowego złożenia własnoręcznego podpisu i 

odciśnięcia pieczątki albo nadrukowania - przy poprawianej informacji - danych 

identyfikujących osobę wystawiającą receptę. 

9d. (138) Apteka przechowuje recepty przez okres 5 lat, licząc od zakończenia roku 

kalendarzowego, w którym: 

1)   nastąpiła refundacja - w przypadku recept na refundowane leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne; 

2)   zostały one realizowane - w przypadku recept innych niż określone w pkt 1. 
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9e. (139) Recepty w postaci elektronicznej są przechowywane w SIM przez okres co najmniej 5 

lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym: 

1)   nastąpiła refundacja - w przypadku recept na refundowane leki, środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne; 

2)   zostały zrealizowane - w przypadku recept innych niż określone w pkt 1. 

10. (140) (uchylony). 

11. (141) (uchylony). 

12. (142) Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób wystawiania i realizacji recept, w tym zakres danych niezbędnych do ich realizacji 

i wymagania dotyczące potwierdzania realizacji recept, 

2)   budowę i sposób nadawania unikalnego numeru identyfikującego receptę, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 6 i ust. 8 pkt 6, oraz sposób postępowania po nadaniu tego numeru, 

3)   sposób przechowywania recept, 

4)   kody uprawnień dodatkowych pacjentów i wykaz dokumentów potwierdzających te 

uprawnienia, 

5)   identyfikatory oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, 

6)   wymiary i wzory recept wystawianych w postaci papierowej 

- uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa lekowego i ochrony interesu 

ekonomicznego pacjentów, a także mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom w 

procesie wystawiania i realizacji recept oraz stworzenia podstaw kontroli tych procesów. 

 

Art. 107a. 

1.  Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego jest prowadzone przez 

uczelnie, 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 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; 
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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 uczelnia 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. (167) Uczelnia 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 zaufanego ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne] <, podpisu zaufanego albo 

podpisu osobistego> . Wniosek zawiera następujące dane: 

1)   oznaczenie uczelni; 

2)   dziedzinę specjalizacji, w której uczelnia 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. 
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5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się: 

1)   (170) odwzorowanie cyfrowe dokumentów potwierdzających status prawny uczelni; 

2)   (171) informacje o dotychczasowym przebiegu prowadzonej przez uczelnię działalności; 

3)   odwzorowanie cyfrowe dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których 

mowa w ust. 2. 

6. (172) Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się najpóźniej na 4 miesiące przed 

planowanym terminem rozpoczęcia przez uczelnię prowadzenia szkolenia 

specjalizacyjnego. 

7. (173) Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym dokumenty, o których mowa w 

ust. 5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych dyrektor CMKP wzywa uczelnię, 

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. (174) Dyrektor CMKP: 

1)   dokonuje wpisu 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 
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2)   odmawia wpisu 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. 

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. 
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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. 

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 

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: 
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1)  podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym [albo podpisem zaufanym] <, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym> 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; 

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; 
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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. 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. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283, z późn. zm.) 

 

Uwaga: 

w art. 25a, w art. 37 w ust. 6, w art. 62ze w ust. 1 w pkt 17, w art. 62zf w ust. 1 

w pkt 16 oraz w art. 62zm w ust. 7 wyrazy [albo podpisem zaufanym] 

zastępuje się wyrazami <, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym> 
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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 zaufanym, 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 (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: 
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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. (16) 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 zaufanym. 

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 szczególności oznakowanie, 
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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 
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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 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)  (22) 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 zaufanym. 

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; 
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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 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 
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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; 

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)  (23) 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 zaufanym. 

2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, importer wyrobu pirotechnicznego wykonuje 

przed wprowadzeniem tego wyrobu do obrotu. 
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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. 

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 
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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. (29) 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 zaufanym. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z 

późn. zm.)  

Art. 216a. 

1. Jeżeli ustawa przewiduje złożenie dokumentu w postaci elektronicznej, dokument składa 

się za pośrednictwem Rejestru i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

[albo podpisem zaufanym]  <, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym>. 

2. Dokumenty złożone w postaci elektronicznej drukuje się i załącza do akt wyłącznie na 

zarządzenie sędziego-komisarza. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 
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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 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 2017 r. 

poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669): 

1)   opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

2)    opatrzone podpisem zaufanym.] 

<3. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą 

elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.> 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1952, z późn. zm.)  

Art. 23. 

1. 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. 

2a. Informacje przedstawione we wniosku 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 
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fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 

3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące: 

1)    osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę 

urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, 

a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz, o ile je posiada - adres poczty elektronicznej i numer 

telefonu; 

2)   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. 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. (40) Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 w postaci elektronicznej mogą być 

składane za pomocą: 

1)   systemu, o którym mowa w ust. 6a, po zastosowaniu zapewnionych w systemie sposobów 

potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych; 

2)   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, po opatrzeniu ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym [albo podpisem zaufanym] <, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym>. 

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 
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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. 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 

członkami jej rodziny. 

3f. 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. 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, dotyczące każdego członka rodziny; 

2)   zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny 

rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje 

odpowiednio o: 

a)  formie opłacanego podatku, 

b)  wysokości przychodu, 

c)  stawce podatku, 

d)  wysokości opłaconego podatku 

- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; 

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)   oświadczenie o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do szkoły lub szkoły wyższej, 
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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. (uchylony). 

4aa. (41) 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 wojewoda 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 2017 r. poz. 

1769), w celu weryfikacji tych wątpliwości. 

4b. (42) W przypadku, o którym mowa w ust. 4aa, organ właściwy oraz wojewoda 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. 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; 

2)   (43) wojewoda upoważnił do załatwiania w jego imieniu spraw dotyczących realizacji 

świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

pracownika urzędu wojewódzkiego. 

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. 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. 
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4f. 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. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz szczegółowy zakres 

informacji, jakie mają być zawarte: 

1)   we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, 

2)   w oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym 

oświadczeniach o dochodach członków rodziny oraz zaświadczeniu, o którym mowa w 

ust. 4 pkt 2 

- 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. Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych jest wymagane 

potwierdzenie następujących okoliczności: 

1)   uczęszczanie dziecka lub osoby uczącej się 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, 

6)   niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku 

szkolno-wychowawczym 

- osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia rodzinnego przedkłada zaświadczenie albo 

oświadczenie. 
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5b. (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. 

5d. Minister właściwy do spraw rodziny może określić oraz zamieścić na swojej stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej wzory: 

1)   wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych; 

2)   oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym oświadczeń 

o dochodach członków rodziny oraz zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2. 

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, 

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. (44) 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 
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użytkowników w systemie teleinformatycznym wymaga użycia [profilu zaufanego] 

<profilu zaufanego, profilu osobistego>, innego środka identyfikacji elektronicznej 

wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego 

identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 

września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 

oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka 

identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych 

weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli 

te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi 

Online, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie. 

7. (45) Organy właściwe do realizacji ustawy używają oprogramowania, które jest zgodne z 

wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 6. Wojewoda 

realizuje ustawę za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego nieodpłatnie 

przez ministra właściwego do spraw rodziny. 

8. (46) Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany utworzyć rejestr centralny 

obejmujący następujące informacje gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez 

organy właściwe i wojewodów podczas realizacji zadań w zakresie świadczeń 

rodzinnych: 

1)   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)  informacje o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do szkół i placówek oświatowych, 

o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie 

informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927 i 1984 oraz z 2017 r. poz. 60, 777, 949 
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i 1428), okresie uczęszczania, typie lub rodzaju instytucji oraz nazwie i adresie siedziby 

instytucji, do której dziecko lub osoba ucząca się uczęszcza, 

ja)  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 

jb)   informacje o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, 

jc)   informacje o rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

jd)   informacje o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do szkoły wyższej, okresie 

uczęszczania oraz nazwie i adresie siedziby szkoły wyższej, do której dziecko lub osoba 

ucząca się uczęszcza, 

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. (47) Informacje, o których mowa w ust. 8, mogą być przetwarzane przez ministra 

właściwego do spraw rodziny i wojewodę w celu monitorowania realizacji świadczeń 

rodzinnych oraz w celu umożliwienia organom właściwym i wojewodzie 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 o 

ochronie danych osobowych. Organy właściwe i wojewoda przekazują dane do rejestru 

centralnego, wykorzystując oprogramowanie, o którym mowa w ust. 7. 

10. Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 8, udostępnia się, w 

zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań ustawowych, następującym podmiotom: 

1)   (48) organowi właściwemu i wojewodzie - 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 2017 r. poz. 489, 624, 

777, 952 i 1428), 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 
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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)   (49) 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, z późn. zm.), i wojewodzie 

- w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenie 

wychowawcze, osób pobierających świadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin. 

10a. (50) Organy właściwe i wojewodowie, wykorzystując systemy teleinformatyczne, o 

których mowa w ust. 7, przekazują do rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 8, 

również adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku o ustalenie prawa do 

świadczeń rodzinnych. 

10b. Minister właściwy do spraw rodziny może przetwarzać dane w zakresie adresu poczty 

elektronicznej wskazanego we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w 

celu przekazywania informacji związanych z uprawnieniami dla rodzin. Przepisy ust. 11 i 

13 stosuje się odpowiednio. 

11. 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. 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 
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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. Informacje, o których mowa w ust. 8, usuwa się niezwłocznie po upływie okresów 

przechowywania, o których mowa w ust. 11 i 12. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167, 1544, 

1669 i 1697) 

Art. 10b. 

1. Dokumenty elektroniczne przesyłane organom celnym podpisuje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, [podpisem zaufanym] <podpisem zaufanym, podpisem 

osobistym> lub zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

certyfikatu celnego 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 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) minister właściwy do 

spraw finansów publicznych umożliwił podpisywanie określonych dokumentów w taki 

sposób. 

2. (3) Decyzje i inne dokumenty wydawane przez organ celny w postaci elektronicznej 

podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, [podpisem zaufanym] 

<podpisem zaufanym, podpisem osobistym> lub zaawansowanym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, 1149, 1544, 1629, 1669 i 2077) 

 

Art. 4. 

1. Minister właściwy do spraw pracy realizuje zadania na rzecz rynku pracy przez: 

1)   przygotowywanie i koordynację realizacji Krajowego Planu Działań; 
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2)   koordynację publicznych służb zatrudnienia, w szczególności przez: 

a)  realizowanie zadań wynikających z funkcji dysponenta Funduszu Pracy, 

b)  określanie instrumentów stymulujących rozwój kształcenia ustawicznego rozumianego 

jako kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy 

ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do bezrobotnych, 

poszukujących pracy, pracowników i pracodawców, 

c)  tworzenie, rekomendowanie i upowszechnianie narzędzi, metod i zasobów informacyjnych 

na potrzeby poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń, 

przygotowania zawodowego dorosłych lub innych form pomocy określonej w ustawie, 

d)  realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między 

państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w szczególności działań 

wynikających z udziału w sieci EURES, w tym koordynowanie sieci EURES na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej poprzez udzielanie akredytacji do prowadzenia pośrednictwa 

pracy sieci EURES, zwanej dalej "akredytacją", przygotowanie, zatwierdzanie, 

monitorowanie i ocenę realizacji planów działań sieci EURES oraz sprawozdań z ich 

realizacji, a także koordynowanie partnerstw transgranicznych EURES na terenie 

działania tych partnerstw, 

e)  reprezentowanie publicznych służb zatrudnienia wobec publicznych służb zatrudnienia 

innych państw, 

f)  realizowanie postanowień i koordynowanie działań wynikających z umów 

międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi w 

zakresie przepływu pracowników, 

g)  upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zlecania działań aktywizacyjnych, o których 

mowa w art. 66d; 

3)   (uchylony); 

4)   zapewnianie jednolitości stosowania prawa, w szczególności przez udzielanie wyjaśnień 

dotyczących stosowania przepisów ustawy; 

5)   sporządzanie i przedkładanie Radzie Ministrów, okresowych sprawozdań z realizacji 

Krajowego Planu Działań; 

6)   planowanie i realizowanie we współpracy z ministrem właściwym do spraw rozwoju 

regionalnego zadań w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania 

bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, 

realizowanych przez instytucje rynku pracy wynikających z programów operacyjnych 
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współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie 

należącym do kompetencji ministra właściwego do spraw pracy; 

7)   dążenie do uzyskania wysokiego poziomu i rozwoju zasobów ludzkich, w szczególności 

przez: 

a)  prowadzenie badań i analiz rynku pracy oraz upowszechnianie ich wyników, w tym 

prowadzenie corocznej analizy dotyczącej oceny funkcjonowania urzędów pracy w celu 

poprawy efektywności ich działania, 

b)  ustalanie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, 

c)  koordynowanie opracowywania i rekomendowanie standardów kwalifikacji zawodowych 

dla zawodów występujących w klasyfikacji zawodów i specjalności, 

d)  koordynowanie opracowywania i rekomendowanie modułowych programów szkoleń 

zawodowych dla potrzeb rynku pracy, 

e)  prowadzenie i udostępnianie internetowych baz danych z zakresu rynku pracy, w 

szczególności dotyczących ofert pracy, instytucji szkoleniowych, klasyfikacji zawodów i 

specjalności, standardów kwalifikacji zawodowych, modułowych programów szkolenia 

zawodowego, 

f)  inicjowanie, realizowanie i koordynowanie projektów pilotażowych, 

g)  upowszechnianie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie 

oraz pomocy świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia, 

h)  realizację zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, o którym mowa w 

art. 69a ust. 1, zwanym dalej "KFS", w szczególności ustalanie, w porozumieniu z Radą 

Rynku Pracy, priorytetów, wzoru podziału środków KFS i planu ich wydatkowania, 

i)  podejmowanie decyzji w sprawie priorytetów wydatkowania środków z rezerwy KFS lub o 

przeznaczeniu rezerwy KFS, w przypadku gdy Rada Rynku Pracy nie ustali tych 

priorytetów lub nie zdecyduje o przeznaczeniu rezerwy KFS w terminie do dnia 30 

czerwca danego roku; 

7a)  monitorowanie, analizę i wspieranie równego traktowania osób, o których mowa w art. 1 

ust. 3 pkt 2 lit. a i b, korzystających z prawa do swobodnego przepływu pracowników, 

oraz członków ich rodzin w zakresie, o którym mowa w art. 1-10 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 

swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (Dz. Urz. UE L 141 z 27.05.2011, 

str. 1), w szczególności przez: 
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a)  zlecanie niezależnych sondaży i analiz oraz publikowanie niezależnych sprawozdań i 

zaleceń na temat nieuzasadnionych ograniczeń i przeszkód w zakresie prawa do 

swobodnego przepływu pracowników i ich dyskryminacji, 

b)  inicjowanie i monitorowanie działań mających na celu przeciwdziałanie nieuzasadnionym 

ograniczeniom i przeszkodom w zakresie prawa do swobodnego przepływu pracowników 

oraz ich dyskryminacji, 

c)  publikowanie informacji o przepisach dotyczących swobodnego przepływu pracowników i 

ich stosowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)  pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla odpowiadających mu punktów kontaktowych 

w innych państwach członkowskich w celu współpracy i wymiany informacji w sprawach 

swobodnego przepływu pracowników; 

8)   (4) wprowadzanie i rozwijanie w publicznych służbach zatrudnienia systemów 

teleinformatycznych zapewniających spójny system obsługi rynku pracy, w tym systemu 

teleinformatycznego umożliwiającego wnoszenie wniosków w postaci elektronicznej do 

publicznych służb zatrudnienia, oraz prowadzenie i udostępnianie internetowej bazy ofert 

pracy. 

11. Minister właściwy do spraw pracy publikuje corocznie na stronie internetowej urzędu 

obsługującego ministra: 

1)   katalog podstawowych form aktywizacji zawodowej, rozumianych jako usługi i 

instrumenty rynku pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy, dla których w danym 

roku będą określone wskaźniki, o których mowa w pkt 2 lit. b i c; 

2)   informację, uzyskaną na podstawie badań statystycznych prowadzonych wspólnie przez 

ministra właściwego do spraw pracy i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie 

z przepisami o statystyce publicznej, o: 

a)  wydatkach Funduszu Pracy poniesionych na finansowanie przez samorządy powiatowe 

podstawowych form aktywizacji zawodowej, 

b)  wskaźnikach efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, 

rozumianej jako udział procentowy liczby osób, które w trakcie lub po zakończeniu 

udziału w podstawowych formach aktywizacji zawodowej zostały wykazane jako 

zatrudnione, w stosunku do liczby osób, które zakończyły udział w podstawowych 

formach aktywizacji zawodowej, 

c)  wskaźnikach efektywności kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, 

rozumianej jako stosunek kwoty wydatków Funduszu Pracy poniesionych przez 
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samorządy powiatowe na finansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej do 

liczby osób, które w trakcie lub po zakończeniu udziału w podstawowych formach 

aktywizacji zawodowej zostały wykazane jako zatrudnione; 

3)   inne opracowania przedstawiające efekty działań urzędów pracy w aktualnej sytuacji na 

rynku pracy. 

1a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego realizuje zadania z zakresu 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 

pkt 2 lit. a-c, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w szczególności przez: 

1)   pełnienie funkcji instytucji łącznikowej; 

2)   prowadzenie punktu kontaktowego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym 

wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.), 

służącego do wymiany danych w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji 

dotyczących Zabezpieczenia Społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych. 

1b. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może przetwarzać dane 

osobowe, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia punktu kontaktowego, o którym mowa 

w ust. 1a pkt 2, w tym do realizacji praw lub obowiązków wynikających z przepisów o 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

2. Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób postępowania w zakresie ogłaszania opisu minimalnych wymagań dla systemu 

teleinformatycznego lub oprogramowania stosowanego w publicznych służbach 

zatrudnienia zawierającego strukturę, wymaganą minimalną funkcjonalność, wymagania 

standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju 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 2017 r. 

poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000), 

2)   sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem 

minimalnych wymagań oraz ogłaszania terminu dostosowania oprogramowania, 
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3)   sposób postępowania w zakresie ogłaszania opisu wymagań określających minimalny 

zakres informacji o rynku pracy udostępnianej przez publiczne służby zatrudnienia oraz 

standardów obowiązujących w zakresie prezentacji tej informacji na stronach 

internetowych publicznych służb zatrudnienia 

- mając na uwadze zapewnienie spójności systemów teleinformatycznych stosowanych w 

publicznych służbach zatrudnienia, w szczególności w zakresie jednorodności zakresu i 

rodzaju danych, która umożliwi ich scalanie w zbiór centralny, a także zachowanie 

zgodności z minimalnymi wymaganiami i sposobem stwierdzania zgodności 

oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3. Publiczne służby zatrudnienia używają oprogramowania, które jest zgodne z wymaganiami 

określonymi przez ministra właściwego do spraw pracy w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 2. 

4. Minister właściwy do spraw pracy może tworzyć rejestry centralne zawierające dane 

dotyczące rynku pracy, instytucji rynku pracy, projektów, udzielonej pomocy i świadczeń, 

a także dane dotyczące poszukujących pracy, bezrobotnych, pracodawców i ofert pracy, 

gromadzone przez publiczne służby zatrudnienia na podstawie przepisów ustawy, oraz 

może przetwarzać te dane na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych 

osobowych. 

5. Publiczne służby zatrudnienia przekazują dane do rejestrów centralnych utworzonych na 

podstawie ust. 4 oraz mogą z nich korzystać w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

określonych w ustawie, wykorzystując oprogramowanie, o którym mowa w ust. 3, lub 

narzędzia określone w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. c. 

6. Dane z rejestru utworzonego na podstawie ust. 4 mogą być udostępniane w trybie i na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne innym podmiotom realizującym zadania 

publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia 

przez podmiot publiczny, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. Dostęp do 

danych osobowych jest nadzorowany i rejestrowany zgodnie z przepisami o ochronie 

danych osobowych. 

7. Minister właściwy do spraw pracy w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych: 
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1)   określa - na podstawie oceny ryzyka powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - sektory działalności na poziomie sekcji, zgodnie z Polską 

Klasyfikacją Działalności (PKD), o szczególnym natężeniu powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   przygotowuje - na podstawie informacji przekazanych przez Straż Graniczną i Państwową 

Inspekcję Pracy - i przekazuje Komisji Europejskiej: 

a)  co roku, do dnia 30 czerwca - informacje o liczbie przeprowadzonych w poprzednim roku 

kontroli w zakresie powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez 

ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz procentowym udziale podmiotów powierzających wykonywanie pracy tym 

cudzoziemcom w każdym sektorze, o którym mowa w pkt 1, 

b)  co trzy lata - sprawozdania z realizacji ustawy określającej skutki powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Ministrowie właściwi do spraw odpowiednio: budownictwa, gospodarki przestrzennej i 

mieszkaniowej(5), finansów publicznych, gospodarki, nauki, rolnictwa, rozwoju 

regionalnego, rybołówstwa, transportu, turystyki, zabezpieczenia społecznego, spraw 

zagranicznych oraz zdrowia są obowiązani do współpracy z ministrami, o których mowa 

w ust. 7, przy ocenie ryzyka i określaniu sektorów działalności o szczególnym natężeniu 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu 

uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. (6) Uwierzytelnianie użytkowników w systemie teleinformatycznym umożliwiającym 

wnoszenie wniosków w postaci elektronicznej do publicznych służb zatrudnienia wymaga 

użycia [profilu zaufanego] <profilu zaufanego, profilu osobistego> , innego środka 

identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej 

przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a 

ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu 

bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych 

w tym systemie, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu 

podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie 
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wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych technologii, jeżeli zostaną 

udostępnione w tym systemie. 

 

 

U S T A W A     z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.)  

 

Uwaga: 

w art. 95e w ust. 2, w art. 95g w ust. 2 w pkt 9 oraz w art. 95i w ust. 3 we 

wprowadzeniu do wyliczenia w zdaniu pierwszym i w ust. 8 w pkt 8 użyte w 

różnym przypadku wyrazy [lub podpisem zaufanym w rozumieniu przepisów 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne] 

zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym> 

 

Art. 95e. 

1. Opinię, o której mowa w art. 95d ust. 1, wydaje się na wniosek podmiotu: 

1)   wykonującego działalność leczniczą, 

2)   zamierzającego wykonywać działalność leczniczą, 

3)   zamierzającego utworzyć podmiot leczniczy 

- zwanego dalej "podmiotem wnioskującym". 

2. (26) Wniosek o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1, składa się do organu 

wydającego opinię w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym w rozumieniu przepisów o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3. Wniosek o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1, zawiera: 

1)   oznaczenie organu wydającego opinię; 

2)    imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w 

przypadku osób prawnych albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku osób 

fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; 

3)   oznaczenie siedziby albo adresu zamieszkania, albo adresu podmiotu wnioskującego; 
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4)   wskazanie typu inwestycji: utworzenie nowego podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu 

leczniczego lub innej inwestycji; 

5)   opis inwestycji, o której mowa w art. 95d ust. 1, zawierający: 

a)  zakres rzeczowy inwestycji, 

b)  uzasadnienie celowości inwestycji, 

c)  okres realizacji inwestycji, 

d)  wskazanie miejsca realizacji inwestycji, 

e)  źródła finansowania inwestycji oraz rodzaje poniesionych lub planowanych kosztów, o 

których mowa w art. 95d ust. 4, a w przypadku inwestycji budowlanej - również jej 

szacunkową wartość w podziale na grupy kosztów, 

f)  inne informacje dotyczące inwestycji; 

5a)   w przypadku inwestycji dotyczącej więcej niż jednej lekarskiej dziedziny medycyny 

wymienionej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - informacje o częściach inwestycji, 

służących udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wskazanych dziedzin 

medycyny, oraz ich szacowaną wartość; 

6)    wypełniony formularz określony w przepisach wydanych na podstawie art. 95h ust. 1, w 

przypadku tworzenia nowego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji skutkującej 

zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, wraz z jego numerem 

wygenerowanym za pośrednictwem systemu IOWISZ nie wcześniej niż w terminie 

miesiąca przed dniem złożenia wniosku; 

6a)   wypełniony formularz określony w przepisach wydanych na podstawie art. 95h ust. 2, w 

przypadku inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki 

zdrowotnej, wraz z jego numerem wygenerowanym za pośrednictwem systemu IOWISZ 

nie wcześniej niż w terminie miesiąca przed dniem złożenia wniosku; 

7)   wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji, jeżeli dotyczy; 

8)   oświadczenie, o którym mowa w ust. 4; 

9)   datę jego sporządzenia; 

10)  podpis osoby upoważnionej do jego złożenia. 

4. Wniosek o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Podmiot wnioskujący jest 

obowiązany do złożenia oświadczenia o następującej treści: "Jestem świadomy 
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odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

5. Do wniosku dołącza się oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie 

osoby określonej w ust. 3 pkt 10 do działania w imieniu podmiotu wnioskującego. 

6. Złożenie wniosku o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1, podlega opłacie: 

1)   w przypadku inwestycji o wartości poniżej 1 000 000 zł - w wysokości 2000 zł; 

2)   w przypadku inwestycji o wartości co najmniej 1 000 000 zł: 

a)  jeżeli dotyczy jednej dziedziny medycyny - w wysokości 4000 zł, 

b)  jeżeli dotyczy kilku dziedzin medycyny - w wysokości określonej w lit. a, powiększonej o 

1000 zł za każdą kolejną dziedzinę medycyny. 

7. Opłata, o której mowa w ust. 6, stanowi dochód budżetu państwa. Potwierdzenie 

wniesienia opłaty dołącza się do wniosku. 

 

Art. 95g. 

1. Opinię, o której mowa w art. 95d ust. 1, wydaje się w terminie 45 dni od dnia złożenia 

kompletnego wniosku o jej wydanie. 

2. Opinia, o której mowa w art. 95d ust. 1, zawiera: 

1)   oznaczenie organu wydającego opinię; 

2)   określenie daty i miejsca jej wydania; 

3)   znak opinii; 

4)    imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w 

przypadku osób prawnych albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku osób 

fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; 

5)   określenie, czy opinia jest pozytywna czy negatywna; 

6)   całkowity wynik punktowy obliczony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

95h; 

7)   wygenerowane elektronicznie zestawienie punktów przyznanych przez odpowiednio 

organ wydający opinię, Prezesa Funduszu albo dyrektora właściwego oddziału 

wojewódzkiego Funduszu, za spełnienie poszczególnych kryteriów przez podmiot 

wnioskujący oraz ich uzasadnienie; 

8)   pouczenie o możliwości wniesienia protestu do ministra właściwego do spraw zdrowia 

zawierające wskazanie terminu wniesienia protestu, a także formy i trybu jego wniesienia 

- w przypadku opinii negatywnej; 
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9)   (27) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby 

upoważnionej do wydania opinii lub, jeżeli ta opinia została wydana w formie dokumentu 

elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany w rozumieniu 

przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 

Art. 95i. 

1. W przypadku gdy opinia, o której mowa w art. 95d ust. 1, jest negatywna, podmiotowi 

wnioskującemu przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu. 

2. Protest wnosi się do ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1. W przypadku gdy organem wydającym 

opinię jest wojewoda, protest wnosi się za jego pośrednictwem. 

3. (28) Protest wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym w rozumieniu przepisów o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Protest zawiera: 

1)   oznaczenie organu, do którego wnosi się protest; 

2)    imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w 

przypadku osób prawnych albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku osób 

fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; 

3)   oznaczenie siedziby albo adresu zamieszkania, albo adresu podmiotu wnioskującego; 

4)   znak opinii, od której protest jest wnoszony, oznaczenie organu wydającego opinię oraz 

datę i miejsce wydania opinii; 

5)    wskazanie kryterium, z oceną spełniania którego podmiot wnoszący protest się nie 

zgadza, wraz z uzasadnieniem; 

6)   oświadczenie, o którym mowa w ust. 4; 

7)   podpis osoby upoważnionej do wniesienia protestu. 

4. Protest składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Podmiot wnoszący protest jest obowiązany do złożenia oświadczenia o następującej 

treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. 

5. Do protestu dołącza się oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie 

osoby określonej w ust. 3 pkt 7 do działania w imieniu podmiotu wnoszącego protest. 
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6. Minister właściwy do spraw zdrowia rozpatruje protest w terminie 30 dni od dnia jego 

doręczenia. 

6a. W opinii w sprawie protestu minister właściwy do spraw zdrowia weryfikuje 

prawidłowość oceny wniosku o ocenę celowości inwestycji w zakresie objętym złożonym 

wnioskiem. 

7. W wyniku rozpatrzenia protestu minister właściwy do spraw zdrowia wydaje opinię w 

sprawie protestu, za pośrednictwem systemu IOWISZ, przyznając punkty za spełnienie 

poszczególnych kryteriów oraz uzasadniając ich liczbę na podstawie: 

1)   informacji przedstawionych przez podmiot wnioskujący; 

2)   uzasadnienia zawartego w proteście; 

3)   właściwej mapy; 

4)   priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c; 

5)   danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

8. Opinia w sprawie protestu zawiera: 

1)   oznaczenie organu rozpatrującego protest; 

2)    imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w 

przypadku osób prawnych albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku osób 

fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; 

3)   określenie daty i miejsca rozpatrzenia protestu; 

4)   określenie, czy protest rozpatrzono pozytywnie czy negatywnie; 

5)   całkowity wynik punktowy obliczony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

95h; 

6)   wygenerowane elektronicznie zestawienie punktów przyznanych za spełnienie 

poszczególnych kryteriów oraz ich uzasadnienie, przez podmiot wnoszący protest oraz 

ministra właściwego do spraw zdrowia w wyniku rozpatrzenia protestu; 

7)   pouczenie o możliwości wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w 

trybie i na zasadach określonych w art. 95j, zawierające wskazanie terminu wniesienia 

skargi; 

8)   (29) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby 

upoważnionej do wydania opinii w sprawie protestu lub, jeżeli ta opinia została wydana w 

formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis 

zaufany w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne. 
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8a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 zdanie drugie, wojewoda przekazuje protest 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 

8b. W terminie określonym w ust. 8a, w oparciu o przesłany protest, wojewoda może zmienić 

wydaną przez siebie opinię, o której mowa w art. 95d ust. 1, na pozytywną. W takim 

przypadku wojewoda nie przekazuje protestu w sposób określony w ust. 8a. 

9. Protest nie podlega rozpatrzeniu, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, o którym mowa w 

art. 95g ust. 2 pkt 8: 

1)   został wniesiony po terminie; 

2)   nie spełnia wymagań określonych w ust. 3 zdanie drugie. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, organ wydający opinię wydaje postanowienie w 

przedmiocie nierozpatrzenia protestu, na które służy zażalenie, do którego stosuje się 

przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

11. Do postępowania, o którym mowa w art. 95d-95g i ust. 1-9, nie stosuje się przepisów 

Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących 

wyłączenia pracownika i organu, pełnomocnictw, doręczeń, sposobu obliczania terminów, 

wydawania uwierzytelnionych odpisów lub kopii akt sprawy, sprostowań oraz 

stwierdzania nieważności. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 

i 1669) 

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 
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rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, 

1579, 1823, 1948, 1954 i 2003); 

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 

2016 r. poz. 1030 i 1579); 

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; 

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; 
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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)  (8) profil zaufany - środek identyfikacji elektronicznej zawierający zestaw danych 

identyfikujących i opisujących osobę fizyczną, który został wydany w sposób, o którym 

mowa w art. 20c; 

14a)  (9) podpis zaufany - podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są 

zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, zawierający: 

a)  dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej 

wydanego w systemie, o którym mowa w art. 20aa pkt 1, obejmujące: 

–  imię (imiona), 

–  nazwisko, 

–  numer PESEL, 

b)  identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, 

c)  czas j ego złożenia; 

<14b) profil osobisty – środek identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 2 ust. 

1 pkt 10 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1464 oraz z 2018 r. poz. 730);> 

15)  (10) (uchylony); 

16)   (uchylony); 

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 



- 131 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

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; 

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)  (11) formularz elektroniczny - oprogramowanie służące do przygotowania i 

wygenerowania dokumentu elektronicznego zgodnego z odpowiadającym mu wzorem 
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dokumentu elektronicznego, mogące stanowić część usługi udostępnionej na ePUAP lub 

w innym systemie teleinformatycznym; 

26)  (12) zakres użytkowy dokumentu elektronicznego - dane zawarte w dokumencie 

elektronicznym niezbędne do załatwienia określonego rodzaju spraw za pośrednictwem 

usługi udostępnionej na ePUAP lub w innym systemie teleinformatycznym; 

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. 20aa. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji odpowiada za funkcjonowanie systemu 

teleinformatycznego, który: 

[1)   zapewnia obsługę publicznego systemu identyfikacji elektronicznej, w którym wydawany 

jest profil zaufany;] 

<1) zapewnia obsługę publicznego systemu identyfikacji elektronicznej, w którym 

wydawany jest: 

a) profil zaufany, 

b) profil osobisty;> 

2)   umożliwia podmiotom publicznym: 

a)  uwierzytelnienie osoby fizycznej przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej, o którym 

mowa w pkt 1, 

b)  zapewnienie osobie fizycznej możliwości opatrzenia dokumentu elektronicznego 

podpisem zaufanym. 

Art. 20c. 

1. (42) Potwierdzenia profilu zaufanego, które polega na weryfikacji zgodności danych 

zawartych we wniosku o jego wydanie ze stanem faktycznym, oraz unieważnienia profilu 

zaufanego dokonuje: 

1)   punkt potwierdzający profil zaufany na podstawie: 

a)  dowodu osobistego albo paszportu zawierającego: 

–  imię (imiona), 

–  nazwisko, 

–  numer PESEL, albo 
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b)  innego dokumentu tożsamości, jeżeli umożliwia on jednoznaczne potwierdzenie 

tożsamości osoby wnioskującej o potwierdzenie profilu zaufanego posiadającej numer 

PESEL; 

2)   samodzielnie osoba fizyczna przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego, w przypadku gdy kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego 

zawiera dane obejmujące co najmniej: 

a)  imię (imiona), 

b)  nazwisko, 

c)  numer PESEL; 

3)   samodzielnie osoba fizyczna przy nieodpłatnym wykorzystaniu środka identyfikacji 

elektronicznej stosowanego do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku 

krajowego lub innego przedsiębiorcy spełniającym warunki, o których mowa w art. 20d 

pkt 1, o ile środek ten potwierdza dane obejmujące co najmniej: 

a)  imię (imiona), 

b)  nazwisko, 

c)  numer PESEL[.] <;> 

<4) samodzielnie osoba fizyczna przy wykorzystaniu profilu osobistego.> 

[1a. (43) Przedłużenie ważności profilu zaufanego może nastąpić w sposób, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 1 i 2, albo przy wykorzystaniu profilu zaufanego.] 

<1a. Przedłużenie ważności profilu zaufanego może nastąpić w sposób, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, albo przy wykorzystaniu profilu zaufanego.> 

2. Funkcję punktu potwierdzającego pełni: 

1)   konsul; 

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 2016 r. poz. 1988, 1948, 1997 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 85); 

3)   operator pocztowy, o którym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948); 



- 134 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

4)   oddział instytucji kredytowej, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; 

5)   (44) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, o której mowa w ustawie z dnia 5 

listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 2065, z późn. zm.). 

4. (45) 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. 20d 

pkt 1. 

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. (46) Minister właściwy do spraw informatyzacji może sprawdzać, czy podmiot pełniący 

funkcję punktu potwierdzającego spełnia warunki określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 20d pkt 1. 

7. (47) 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. 20d pkt 1. 

8. (48) 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 w sposób, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 3, oraz do uwierzytelnień i autoryzacji związanych z jego 

wykorzystaniem po spełnieniu przez bank krajowy lub innego przedsiębiorcę warunków, 

o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20d pkt 1. 

9. (49) 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. 20d pkt 1. 

10. (50) 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. 20d pkt 1. 
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U S T A W A     z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.) 

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. (10) Do PERM może przystąpić osoba, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. b i która 

uzyskała dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku ratownictwo medyczne. 

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 2017 r. poz. 1845), 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. 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)   (11) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym [lub podpisem zaufanym]  

<,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym> 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 2017 r. poz. 
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1257). 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. 

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 
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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. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 554, 650, 1000, 1544 i 1669) 

 

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. 

2a. Informacje przedstawione we wniosku 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. 

3. Wniosek powinien zawierać: 

1)   dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca 

zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie 

nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, o ile 

wnioskodawca posiada - adres poczty elektronicznej i numer telefonu; 

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. 
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3a. 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. (6) Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 w postaci elektronicznej mogą być 

składane za pomocą: 

1)   systemu, o którym mowa w ust. 11, po zastosowaniu zapewnionych w systemie sposobów 

potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych; 

2)   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, po opatrzeniu ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym [albo podpisem zaufanym]  <, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym>. 

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. 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. 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: 



- 139 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

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 2018 r. poz. 200, z 2017 r. poz. 2494 

oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 317 i 398), dotyczące każdego członka rodziny; 

2)   zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny 

rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje 

odpowiednio o: 

a)  formie opłacanego podatku, 

b)  wysokości przychodu, 

c)  stawce podatku, 

d)  wysokości opłaconego podatku 

- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; 

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)  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. 
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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. 

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, 
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i)  stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, 

j)  informacje o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkół i placówek oświatowych, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 i 2203), okresie uczęszczania, typie lub rodzaju 

instytucji oraz nazwie i adresie siedziby instytucji, do której osoba uprawniona uczęszcza, 

k)  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

ka)  informacje o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, 

kb)  informacje o rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

kc)  informacje o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły wyższej, okresie uczęszczania 

oraz nazwie i adresie siedziby szkoły wyższej, do której osoba uprawniona uczęszcza, 

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, 
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m)  zatrudnienie, 

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. 

8aa. Minister właściwy do spraw rodziny oraz wojewoda monitorują realizację świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego przez organy właściwe. 

8ab. Minister właściwy do spraw rodziny monitoruje realizację świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego przez pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia prawa do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w art. 15a ust. 6, oraz 

przekazywanie tych informacji organom właściwym. 

8b. (7) Informacje zawarte w rejestrze centralnym, o którym mowa w ust. 8a, mogą być 

przetwarzane przez ministra właściwego do spraw rodziny i wojewodę w celu 

monitorowania realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 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 o ochronie danych osobowych. 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 wojewodzie - 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; 
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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)   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. z 2017 r. poz. 1851 oraz z 2018 r. poz. 

107 i 138), i wojewodzie - w celu weryfikacji danych dotyczących osób ubiegających się 

o świadczenie wychowawcze, osób pobierających świadczenie wychowawcze oraz 

członków ich rodzin. 

8ca. Organy właściwe, z zastosowaniem oprogramowania, o którym mowa w ust. 8, 

przekazują do rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 8a, również adres poczty 

elektronicznej wskazany we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. 

8cb. Minister właściwy do spraw rodziny może przetwarzać dane w zakresie adresu poczty 

elektronicznej wskazanego we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego w celu przekazywania informacji związanych z uprawnieniami dla 

rodzin. Przepisy ust. 8d i 8f stosuje się odpowiednio. 

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 

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 
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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, sposób i tryb 

postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, sposób 

ustalania dochodu uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte: 

1)   we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

2)   w oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, w tym oświadczeniach o dochodach członków rodziny, oświadczeniach, 

o których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a, oraz zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, 

3)   w zaświadczeniu organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności 

egzekucji zawierającym 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. 

9a. Minister właściwy do spraw rodziny może określić oraz zamieścić na swojej stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej wzory: 

1)   wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 

2)   oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w 

tym oświadczeń o dochodach członków rodziny, oświadczeń, o których mowa w ust. 4 

pkt 3 lit. a, oraz zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2; 

3)   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. 

10. Minister właściwy do spraw rodziny w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia: 
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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 2017 r. poz. 570), 

2)   wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu, 

3)   sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem 

systemu 

- 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 

2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149). 

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] <profilu zaufanego, profilu osobistego>, innego środka identyfikacji 

elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła 

krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy 

z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 

poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka 

identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych 

weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli 

te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi 

Online, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie. 
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U S T A W A     z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 i 

1544) 

Art. 32. 

1. Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o 

zameldowaniu na pobyt stały. 

2. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, 

zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. 

3. W zaświadczeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, zamieszcza się: 

1)   imię (imiona) i nazwisko; 

2)   datę i miejsce urodzenia osoby meldującej się; 

3)   oznaczenie organu wydającego zaświadczenie; 

4)   adres jej zameldowania na pobyt stały lub adres zameldowania na pobyt czasowy oraz 

datę upływu deklarowanego terminu pobytu czasowego. 

4. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są ważne do chwili zmiany miejsca 

zameldowania, przy czym zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy jest ważne 

nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania. 

5. (1) Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje się, w zależności od żądania 

wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z 

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

publiczne. Zaświadczenia wydawane w formie dokumentu elektronicznego opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym [lub podpisem zaufanym]  <, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym>. 

 

Art. 45b. 

1. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się pobranie z 

rejestru PESEL informacji o adresie zameldowania tej osoby, przy użyciu usługi 

elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po 

uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia usługę elektroniczną, która 

umożliwia weryfikację prawdziwości informacji, o której mowa w ust. 1. 
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3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1) imię (imiona); 

2) nazwisko; 

3) numer PESEL; 

4) adres zameldowania na pobyt: 

a) stały albo 

b) czasowy oraz datę upływu deklarowanego terminu pobytu; 

5) indywidualne oznaczenie tej informacji. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, 

z późn. zm.) 

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 
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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: 

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 
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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 

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. (9) 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 zaufanego] 

<,podpisu zaufanego lub podpisu osobistego>. 

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 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 

r. poz. 603, 650, 1544 i 1629) 

Art. 35b. 

1. Wnioski, o których mowa w art. 28 ust. 1, art. 32 pkt 1 i art. 35 ust. 1 pkt 1, oraz 

dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 2a, są składane wyłącznie drogą 

elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a. 
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2. Wnioski, o których mowa w art. 28 ust. 1, art. 32 pkt 1 i art. 35 ust. 1 pkt 1, składane są 

zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny 

zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 62a. 

3. Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem potwierdzonym [profilem zaufanym] <profilu zaufanego, 

profilu osobistego> ePUAP. W systemie, o którym mowa w art. 62a, może być 

zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych 

danych w postaci elektronicznej. 

4. Do wniosku dołącza się: 

1)   oryginały dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 2a, w postaci elektronicznej lub 

2)   elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 2a, po 

uwierzytelnieniu ich w sposób określony w ust. 3. 

5. W sprawach z wniosków, o których mowa w art. 28 ust. 1, art. 32 pkt 1 i art. 35 ust. 1 pkt 

1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta doręcza pisma wyłącznie za pomocą systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a. 

 

Art. 46b. 

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu do wykazu na podstawie wniosku. 

2. Wniosek zawiera: 

1)   w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, 

potwierdzający status podmiotu; 

2)   numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano; 

3)   w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL; 

4)   oświadczenie o weryfikacji spełniania przez dziennego opiekuna warunków, o których 

mowa w art. 39 ust. 1; 

5)   imię i nazwisko dziennego opiekuna; 

6)   miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę 

wsi, miasta, dzielnicy i ulicy; 

7)   liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna; 

8)   czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna; 

9)   wysokość opłat u dziennego opiekuna. 
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3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 47a pkt 1, są składane wyłącznie drogą 

elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a. 

4. Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem potwierdzonym [profilem zaufanym] <profilu zaufanego, 

profilu osobistego> ePUAP. W systemie, o którym mowa w art. 62a, może być 

zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych 

danych w postaci elektronicznej. 

5. W sprawach z wniosków, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 47a pkt 1, wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta doręcza pisma wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa w art. 62a. 

6. W celu sprawdzenia zgodności danych, o których mowa w ust. 2, wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu 

potwierdzającego tożsamość lub zaświadczenia o niekaralności dziennego opiekuna. 

Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych wynikających z tych 

dokumentów, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie 

danych, którymi rozporządza. 

6a. (14) Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany dokonać wpisu do wykazu w 

terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub w art. 

47a pkt 1. 

7. Po dokonaniu wpisu do wykazu, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w terminie 3 dni od 

dokonania wpisu, umożliwia podmiotowi zatrudniającemu dziennych opiekunów oraz 

osobie, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, dostęp do systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa w art. 62a, w zakresie dotyczącym sporządzania i przekazywania 

sprawozdań, o których mowa w art. 64 ust. 1. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1900) 

Art. 71. 

1. W celu uzyskania danych dostępowych osoba upoważniona, o której mowa w art. 68 ust. 1 

lub 2, składa w postaci elektronicznej wniosek o przyznanie danych dostępowych. 
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2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, numer 

telefonu, adres poczty elektronicznej i funkcję osoby, której mają być przyznane dane 

dostępowe, oraz w szczególności: 

1)   określenie typu użytkownika SIO: 

a)  podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO, 

b)  podmiot zobowiązany do przekazywania danych identyfikacyjnych i danych 

dziedzinowych do bazy danych SIO odpowiednio do zbiorów danych szkół i placówek 

oświatowych, zbiorów danych jednostek, zbiorów danych o uczniach lub zbiorów danych 

o nauczycielach, 

c)  podmiot uprawniony do pozyskiwania danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych 

uczniów i nauczycieli z bazy danych SIO, odpowiednio ze zbiorów danych o uczniach lub 

zbiorów danych o nauczycielach, lub danych osobowych z rejestru PESEL za 

pośrednictwem bazy danych SIO, 

d)  podmiot uprawniony do pozyskiwania danych dziedzinowych szkół i placówek 

oświatowych z bazy danych SIO ze zbiorów danych szkół i placówek oświatowych, 

e)  podmiot uprawniony do pozyskiwania danych dziedzinowych jednostek wykonujących 

zadania z zakresu oświaty z bazy danych SIO ze zbiorów danych jednostek, 

f)  kurator oświaty, 

g)  regionalna izba obrachunkowa, 

h)  rektor uczelni; 

2)   nazwę użytkownika SIO; 

3)   okres, na jaki mają być przyznane dane dostępowe, nie dłuższy niż okresy, o których 

mowa w art. 68 ust. 1 lub 3; 

4)   w przypadku wniosku osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 2 - imię, 

nazwisko i funkcję osoby, która udzieliła upoważnienia, wymienionej w art. 68 ust. 1, 

oraz wskazanie zakresu upoważnienia, o którym mowa w art. 68 ust. 4; 

5)   w przypadku wniosku o przyznanie danych dostępowych dyrektorowi szkoły lub 

placówki oświatowej - określenie organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową 

oraz numer RSPO szkoły lub placówki oświatowej; 

6)   klauzulę o zachowaniu tajemnicy w brzmieniu: "Zobowiązuję się do zachowania w 

tajemnicy danych objętych zakresem dostępu do bazy danych systemu informacji 

oświatowej, również po ustaniu zatrudnienia, oraz zachowania w tajemnicy informacji o 

ich zabezpieczeniu.". 
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3. Wniosek może być uwierzytelniony przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

[albo podpisu zaufanego] <, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego>. 

4. Podmiot właściwy do przyznawania danych dostępowych, o którym mowa w art. 70 ust. 1 

oraz 2, sprawdza poprawność danych zawartych we wniosku, a w przypadku gdy wniosek 

nie został uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w ust. 3 - sprawdza także tożsamość 

osoby, której wniosek dotyczy. 

5. Dane dostępowe osobie upoważnionej są przyznawane po stwierdzeniu poprawności 

danych zawartych we wniosku, a w przypadku gdy wniosek nie został uwierzytelniony w 

sposób, o którym mowa w ust. 3 - także po potwierdzeniu tożsamości osoby, której 

wniosek dotyczy. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1845 oraz z 2018 r. poz. 697, 1515 i 1544)  

 

Uwaga: 

użyte w art. 2 w pkt 6 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 17 w ust. 3 we 

wprowadzeniu do wyliczenia w różnym przypadku wyrazy [podpisem 

zaufanym] zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami <, 

podpisem zaufanym, podpisem osobistym> 

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   administrator danych - administratora danych, o którym mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922); 

2)   administrator systemu - podmiot odpowiedzialny za techniczno-organizacyjną obsługę 

systemu teleinformatycznego; 

2a)  (1) apteka - aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny w rozumieniu ustawy z dnia 6 

września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 oraz z 2018 r. poz. 

650, 697, 1039 i 1375); 

3)   certyfikat do uwierzytelniania danych - poświadczenie elektroniczne, wydawane na 

wniosek usługodawcy przez system, o którym mowa w art. 7 ust. 1, służące do 
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potwierdzania pochodzenia i integralności danych przekazywanych lub udostępnianych 

przez usługodawcę; 

3a)  (2) certyfikat do uwierzytelniania systemu - poświadczenie elektroniczne, wydawane na 

wniosek usługodawcy przez system, o którym mowa w art. 7 ust. 1, służące do: 

a)  uwierzytelniania systemu usługodawcy w Systemie Informacji Medycznej, zwanym dalej 

"SIM", oraz w dziedzinowych systemach teleinformatycznych, 

b)  wzajemnego uwierzytelniania systemów teleinformatycznych usługodawców; 

4)   dane - litery, wyrazy, cyfry, teksty, liczby, znaki, symbole, obrazy, kombinacje liter, cyfr, 

liczb, symboli i znaków, zebrane w zbiory o określonej strukturze, dostępne według 

określonych kryteriów, w tym dane osobowe; 

5)   dziedzinowy system teleinformatyczny - system teleinformatyczny wspomagający 

określony obszar funkcjonowania systemu ochrony zdrowia; 

6)   (3) elektroniczna dokumentacja medyczna - dokumenty wytworzone w postaci 

elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych 

dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych: 

a)  umożliwiające usługobiorcy uzyskanie od usługodawcy świadczenia opieki zdrowotnej 

określonego rodzaju, z wyłączeniem zleceń na wyroby medyczne, 

b)  określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13a; 

7)   jednostkowe dane medyczne - dane osobowe oraz inne dane osób fizycznych dotyczące 

uprawnień do udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej, 

stanu zdrowia, a także inne dane przetwarzane w związku z planowanymi, udzielanymi i 

udzielonymi świadczeniami opieki zdrowotnej oraz profilaktyką zdrowotną i realizacją 

programów zdrowotnych; 

8)   dokument elektroniczny - dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy 

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

publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570); 

9)   płatnik - następujące podmioty: 

a)  podmiot finansujący lub współfinansujący udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, 

b)  usługobiorcę finansującego lub współfinansującego udzielenie świadczenia opieki 

zdrowotnej; 
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10)  pobieranie danych - pobieranie danych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. poz. 1402, z 2004 r. poz. 959 oraz z 

2007 r. poz. 662 i 1238); 

11)  pracownik medyczny - osobę wykonującą zawód medyczny, o której mowa w art. 2 ust. 

1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz osobę 

uprawnioną do świadczenia usług farmaceutycznych, która udziela świadczeń opieki 

zdrowotnej lub świadczy usługi farmaceutyczne w ramach stosunku pracy lub umowy 

cywilnoprawnej; 

12)  rejestr medyczny - tworzony zgodnie z prawem rejestr, ewidencję, listę, spis albo inny 

uporządkowany zbiór danych osobowych, jednostkowych danych medycznych lub danych 

niebędących danymi osobowymi, służący do realizacji zadań publicznych, prowadzony 

przez podmiot funkcjonujący w systemie ochrony zdrowia; 

13)  system teleinformatyczny - system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1219); 

14)   świadczenie opieki zdrowotnej - świadczenie opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 5 

pkt 34 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.); 

15)  (4) usługodawca - świadczeniodawcę, o którym mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, oraz aptekę; 

16)  usługobiorca - osobę fizyczną korzystającą lub uprawnioną do korzystania ze świadczeń 

opieki zdrowotnej, w tym świadczeniobiorcę w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz osobę, o której mowa w art. 2 ust. 2 i art. 13 tej ustawy; 

17)  wyrób medyczny - wyrób medyczny, wyposażenie wyrobu medycznego, wyrób 

medyczny do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobu medycznego do diagnostyki in 

vitro, aktywny wyrób medyczny do implantacji oraz system lub zestaw zabiegowy 

złożony z wyrobów medycznych, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o 

wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211); 

18)  zdarzenie medyczne przetwarzane w systemie informacji - czynność w ramach 

świadczenia zdrowotnego lub świadczenia zdrowotnego rzeczowego, o których mowa w 
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ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, której dane są przetwarzane w systemie informacji; 

19)  (5) Internetowe Konto Pacjenta - moduł systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, w 

którym są przetwarzane dane dotyczące usługobiorcy zawarte w SIM oraz Systemie 

Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

Art. 17. 

1. Tworzy się rejestr medyczny zwany Centralnym Wykazem Pracowników Medycznych. 

2. 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)   (uchylony); 

4)   prawa wykonywania zawodu, jeżeli dotyczy; 

5)   (uchylony); 

6)   identyfikatorów nadanych w innych rejestrach medycznych - jeżeli dotyczy; 

7)   daty zgonu, jeżeli dotyczy; 

8)   zatrudnienia u usługodawcy; 

9)   zawodu i specjalizacji, jeżeli dotyczy. 

2a. 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. 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. 

3. (39) Pracownik medyczny używa kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

zaufanego albo wykorzystuje sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności 

danych dostępny w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych 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 
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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. 

4a. (40) Administrator danych udostępnia dane zawarte w Centralnym Wykazie Pracowników 

Medycznych Narodowemu Funduszowi Zdrowia w zakresie niezbędnym do realizacji 

zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. 

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844 oraz z 2018 r. poz. 650 i 697). 

5. Data zgonu pracownika medycznego jest przekazywana do Centralnego Wykazu 

Pracowników Medycznych za pośrednictwem Centralnego Wykazu Usługobiorców. 

6. 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 2017 r. poz. 1844 oraz 

z 2018 r. poz. 650, 697, 1515 i 1544)  

 

Uwaga: 

użyte w art. 19 w ust. 3, w art. 24 w ust. 6a oraz w art. 32a w ust. 8 w różnej 

liczbie i różnym przypadku wyrazy [podpisem zaufanym] zastępuje się 

użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami 

<podpisem zaufanym, podpisem osobistym> 

 

Art. 19. 

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. 
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2. Negocjacje prowadzi się biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

1)   rekomendację Prezesa Agencji, o której mowa w art. 35 ust. 6, w szczególności 

wyników analizy stosunku kosztów do uzyskanych efektów zdrowotnych, 

2)   maksymalną i minimalną cenę zbytu netto, uzyskaną na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w okresie roku przed złożeniem wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 1, dla 

danej wielkości opakowania i dawki, będącej przedmiotem tego wniosku, jeżeli 

dotyczy, 

3)   maksymalną i minimalną cenę zbytu netto, uzyskaną w poszczególnych państwach 

członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w ramach finansowania ze środków 

publicznych tych państw, w okresie roku przed złożeniem wniosku, o którym mowa w 

art. 24 ust. 1, przeliczoną w złotych polskich po średnim kursie Narodowego Banku 

Polskiego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku; w przypadku gdy 

przedmiot wniosku nie jest finansowany ze środków publicznych w danych państwach 

członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), uwzględnia się odpowiednio ceny uzyskane 

na wolnym rynku, 

4)   informację o rabatach, upustach lub porozumieniach cenowych w innych państwach 

członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

5)   koszt terapii przy zastosowaniu wnioskowanego leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego w porównaniu z 

innymi możliwymi do zastosowania w danym stanie klinicznym technologiami 

medycznymi, które mogą zostać zastąpione przez ten lek, środek spożywczy 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny, 

6)   wpływ na budżet podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków 

publicznych, 

7)   wysokość progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jego 

jakość, ustalonego w wysokości trzykrotności Produktu Krajowego Brutto na jednego 

mieszkańca, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, a w przypadku 

braku możliwości wyznaczenia tego kosztu - koszt uzyskania dodatkowego roku życia 
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- uwzględniając potrzebę równoważenia interesów świadczeniobiorców i przedsiębiorców 

zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem lekami, środkami spożywczymi 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi, możliwości 

płatnicze podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków 

publicznych oraz działalność naukowo-badawczą i inwestycyjną wnioskodawcy w 

zakresie związanym z ochroną zdrowia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 

3. (5) Wynikiem negocjacji jest dokument sporządzony w postaci elektronicznej w trakcie 

negocjacji podpisany przez przewodniczącego zespołu negocjacyjnego oraz 

wnioskodawcę za pomocą podpisu zaufanego lub kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, przekazywany następnie Komisji w celu podjęcia uchwały. 

 

Art. 24. 

1. Wnioskodawca może złożyć do ministra właściwego do spraw zdrowia wniosek o: 

1)   objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego; 

2)   podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego objętego refundacją; 

3)   obniżenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego, wyrobu medycznego objętego refundacją; 

4)   ustalenie albo zmianę urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4; 

5)   skrócenie okresu obowiązywania decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 1 albo ust. 6. 

2. Do wniosków, o których mowa w ust. 1, dołącza się także: 

1)   informację aktualną na dzień złożenia wniosku dotyczącą refundacji leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego we 

wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wraz z określeniem poziomu 

refundacji, jej warunków i ograniczeń, w tym szczegółowych informacji dotyczących 

zawartych instrumentów dzielenia ryzyka, albo informację o nieistnieniu takich 

ograniczeń lub niezawarciu takich instrumentów - informację tę potwierdza się 

właściwymi dokumentami przetłumaczonymi przysięgle na język polski; 
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2)   aktualną na dzień złożenia wniosku: Charakterystykę Produktu Leczniczego albo 

oznakowanie środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, albo 

instrukcję stosowania wyrobu medycznego, jeżeli dotyczy; 

3)   aktualny odpis z rejestru, do którego wnioskodawca 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 przysięgłe odpowiedniego 

dokumentu na język polski; 

4)   upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy, jeżeli dotyczy; 

5)   umowę zawartą pomiędzy podmiotem odpowiedzialnym a przedstawicielem podmiotu 

odpowiedzialnego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne, jeżeli dotyczy. 

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. 

4. W przypadku gdy analizy, o których mowa w art. 26 pkt 1 lit. h oraz i lub pkt 2 lit. h-j, są 

właściwe dla więcej niż jednego wniosku, dopuszcza się złożenie tych analiz jako 

wspólnych załączników do składanych wniosków. 

5. W przypadku wnioskowania o objęcie refundacją dodatkowego wskazania dla leku, środka 

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo dodatkowego zastosowania 

wyrobu medycznego wnioskodawca składa wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 

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. 

6a. (6) Wnioski, o których mowa w ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 2, opatruje 

się podpisem zaufanym 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 
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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. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   (uchylony); 

2)   minimalne wymagania, jakie muszą spełniać analizy, o których mowa w art. 25 pkt 14 lit. 

c i art. 26 pkt 2 lit. h-j, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia niezbędnej wiarygodności 

i precyzji tych analiz, koniecznej do podjęcia na ich podstawie adekwatnych decyzji o 

objęciu refundacją. 

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, 

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 
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tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2017 r. poz. 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. (7) Wniosek o założenie konta w SOLR złożony w postaci elektronicznej opatruje się 

podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 123, z późn. zm.)  

 

 

Uwaga: 

w art. 67 w ust. 4d w pkt 1, w art. 76 w ust. 1b w pkt 1 i w art. 80 w ust. 8 

w pkt 1 wyrazy [lub podpisem zaufanym] zastępuje się wyrazami 

<podpisem zaufanym lub podpisem osobistym> 

 

Art. 67. 

1. Specjalizacja ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy 

i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie 

w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie. 
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2. Pielęgniarka i położna po odbyciu specjalizacji i zdaniu egzaminu państwowego uzyskują 

tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w 

ochronie zdrowia. 

3. Pielęgniarka i położna posiadające co najmniej stopień naukowy doktora i odpowiedni 

dorobek naukowy i zawodowy w dziedzinie, w której zamierzają uzyskać tytuł specjalisty, 

mogą być zwolnione przez ministra właściwego do spraw zdrowia z obowiązku 

odbywania specjalizacji w części lub całości. 

4. Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które: 

1)   posiadają prawo wykonywania zawodu; 

2)   pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat; 

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". 

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 

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)   (16) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 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. 
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5. Egzamin państwowy, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza odrębnie dla każdej 

dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 

państwowa komisja egzaminacyjna powołana przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia na wniosek dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i 

Położnych, zwanego dalej "Centrum". 

6. Członkom państwowej komisji egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie za 

przeprowadzenie egzaminu państwowego. Wynagrodzenia członków państwowej komisji 

egzaminacyjnej są finansowane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest 

minister właściwy do spraw zdrowia. 

7. Pielęgniarka i położna przystępujące do egzaminu państwowego, o którym mowa w ust. 2, 

są obowiązane do wniesienia opłaty za ten egzamin. Opłata stanowi dochód budżetu 

państwa. 

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. 
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Art. 76. 

1. 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: 

1)   oznaczenie wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer 

identyfikacji podatkowej (NIP); 

2)   formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy; 

3)   numer wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - w 

przypadku podmiotu podlegającego obowiązkowi takiego wpisu; 

4)   określenie rodzaju, dziedziny i systemu kształcenia; 

5)   miejsce prowadzenia kształcenia, w odniesieniu do zajęć teoretycznych i 

praktycznych. 

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)   (18) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 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. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca składa oświadczenie 

następującej treści: 

"Oświadczam, że: 

1)     dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 

podyplomowe są kompletne i zgodne z prawdą; 

2)     znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie kształcenia 

podyplomowego, określone w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i 

położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123).". 
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3. Oświadczenie powinno również zawierać: 

1)   oznaczenie wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby; 

2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 

3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy ze wskazaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

4. Wpis do rejestru podlega opłacie. 

5. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, wynosi 6% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, 

ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w 

dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego. 

6. Opłata, o której mowa w ust. 4, stanowi przychód okręgowej izby pielęgniarek i położnych 

albo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, która dokonała wpisu do rejestru. 

6a. (19) Organ prowadzący rejestr wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do 

rejestru. 

6b. (20) Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu wnioskodawcy do rejestru 

w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem, 

o którym mowa w ust. 2. 

6c. (21) Jeżeli organ prowadzący rejestr nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 

6b, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, wnioskodawca może 

rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał wnioskodawcę do 

uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego 

otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie 

odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. 

7. Organ prowadzący rejestr odmawia wpisu wnioskodawcy do rejestru, w przypadku gdy: 

1)   wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności 

objętej wpisem; 

2)   organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, wykreślono z rejestru na 

podstawie ust. 8 pkt 1, 4 lub 5 w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku. 

8. Wpis organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, do rejestru podlega 

wykreśleniu w przypadku: 

1)   złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, niezgodnego ze stanem faktycznym; 
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2)   wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego organizatorowi kształcenia 

wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru; 

3)   likwidacji organizatora kształcenia; 

4)   rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej 

wpisem, o których mowa w art. 75 ust. 3; 

5)   niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 82 ust. 12 pkt 1 

albo w art. 83 ust. 13 pkt 1; 

6)   złożenia przez organizatora kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, wniosku o 

wykreślenie z rejestru; 

7)   (22) uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o 

wykreśleniu przedsiębiorcy. 

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt 1, 4 i 5, wykreślenie z rejestru następuje po 

uprzednim podjęciu przez organ prowadzący rejestr uchwały o zakazie wykonywania 

działalności objętej wpisem do rejestru. 

9a. (23) Uchwała, o której mowa w ust. 9, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

9b. (24) Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy organizator kształcenia 

wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych 

rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej. 

10. Organizator kształcenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2, którego wykreślono z 

rejestru na podstawie ust. 8 pkt 1, 4 lub 5, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru 

nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia podjęcia uchwały o wykreśleniu. 

11. (25) Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do organizatora kształcenia, który wykonywał 

działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 

76 ust. 6c. 

Art. 80. 

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: 
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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. 

3. Organizator kształcenia corocznie do dnia 10 stycznia przedkłada Centrum sprawozdania z 

prowadzonej działalności w zakresie kształcenia podyplomowego w roku poprzednim. 

4. Centrum prowadzi ewidencję organizatorów kształcenia prowadzących kształcenie 

podyplomowe na podstawie danego programu kształcenia. Ewidencja jest jawna. 

5. Do ewidencji wpisuje się dane, o których mowa w art. 76 ust. 1, z wyjątkiem adresu 

zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby. 

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. 

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)   (27) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

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. 
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U S T A W A     z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 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 

2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650). 

2. (75) 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 zaufanym] <, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym>. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1223 oraz z 2018 r. poz. 1544) 

 

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; 
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7)   przewidywane koszty niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki, które 

zostaną pokryte z zebranych ofiar. 

2. (1) Zgłoszenie zbiórki publicznej dokonywane w postaci elektronicznej osoba uprawniona 

do reprezentowania organizatora zbiórki opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym [ albo podpisem zaufanym] <, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym>. 

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. (2) Akt założycielski sporządzony w postaci elektronicznej członkowie komitetu 

społecznego opatrują kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi [lub podpisami 

zaufanymi]  <, podpisami zaufanymi lub podpisami osobistymi>. 

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. 
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3. (3) Sprawozdania sporządzone w postaci elektronicznej osoba uprawniona do 

reprezentowania organizatora zbiórki opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

[albo podpisem zaufanym] <, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym>. 

4. Sprawozdania sporządzone w postaci papierowej opatruje własnoręcznym podpisem osoba 

uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 

i 2161 oraz z 2018 r. poz. 1544 i 1669) 

 

Art. 10. 

1. Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny 

wielodzietnej. 

1a. (9) Członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek 

dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej. 

1b. (10) Rodzic lub małżonek rodzica we wniosku o przyznanie karty elektronicznej wskazuje 

jednocześnie członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć. 

1c. (11) W przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty 

elektronicznej, we wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przedstawić adres 

poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny 

wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać. 

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 w szczególności: 

1)    (12) w przypadku rodzica - oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co 

najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani 
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ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w 

stosunku do co najmniej trojga dzieci; 

2)    (uchylony); 

3)    (uchylony); 

4)    w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w 

szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej 

placówce; 

5)    (uchylony); 

6)    w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - 

oryginał lub odpis postanowienia 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. 

4a. W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie 

Karty, poza dokumentami, o których mowa w ust. 4, przedstawia się oryginały lub odpisy 

dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności: 

1)   w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość; 

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; 

5)   w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 

stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument 

potwierdzający tożsamość. 

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 i 4a, 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. 
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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. 

7. (uchylony). 

8. Wójt sporządza i uwierzytelnia kopie przedstawionych dokumentów. 

9. Wójt ustalający prawo do Karty jest obowiązany do samodzielnego uzyskania lub 

weryfikacji: 

1)   drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą 

pisemną, z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach 

o ewidencji ludności, 

2)   drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny z systemu 

informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej 

- odpowiednio informacji, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 7, 8, 8a, 10 i 11. 

Przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej nie jest wymagane w przypadku, gdy wójt może bezpłatnie 

uzyskać dostęp do danych potwierdzających to prawo, 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 i 5, mogą być składane drogą 

elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez 

ministra właściwego do spraw rodziny. Uwierzytelnianie użytkowników w tym systemie 

wymaga użycia [profilu zaufanego] <profilu zaufanego, profilu osobistego> , innego 

środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej 

przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a 

ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu 

bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych 

w tym systemie, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu 

podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie 

wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych technologii, jeżeli zostaną 

udostępnione w tym systemie. 

10. (14) Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty składany jest z 

wykorzystaniem systemu, o którym mowa w ust. 9a, po zastosowaniu zapewnionych w 
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tym systemie sposobów 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: 

1)   oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5, w postaci elektronicznej lub 

2)   elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5, 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 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. 

15. W przypadku braku w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o 

Niepełnosprawności informacji, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11, wójt wzywa 

wnioskodawcę do dołączenia orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności. 

16. W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany informacji 

drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 9 pkt 1, wójt uzyskuje informacje, o których 

mowa w ust. 9 pkt 1, w drodze pisemnej wymiany informacji. Podmioty prowadzące 

rejestry publiczne przekazują te informacje niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wójta. 

17. W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez wójta informacji, o 

których mowa w ust. 9, z przyczyn nieleżących po stronie wójta, wójt wzywa 

wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje. 

18. (15) Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje 

niezbędne do ustalenia prawa do Karty z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, 

o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, z systemu informacji oświatowej, o 
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którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, oraz z wykazu studentów i 

wykazu osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora będących częścią 

Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym 

mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce, w celu umożliwienia wójtowi 

weryfikacji prawa do Karty, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do 

spraw rodziny oraz wojewodę realizacji Karty przez wójta. 

19. Minister właściwy do spraw rodziny w celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 18, 

przekazuje drogą elektroniczną podmiotom prowadzącym rejestry, o których mowa w ust. 

18, dane, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6. 

20. Minister właściwy do spraw rodziny może określić oraz zamieścić na swojej stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej wzór wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej 

duplikatu. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1269, 1276, 1544, 1629 i 1669) 

 

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)   (110) łączną ilość energii elektrycznej wyrażoną w MWh i cenę, pomniejszoną o kwotę 

podatku od towarów i usług, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza za 1 

MWh, za jaką uczestnik aukcji zobowiązuje się sprzedać tę energię w ramach systemu 

aukcyjnego, w okresie wskazanym w ofercie; 
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4)   (111) wskazanie sprzedawcy zobowiązanego, na którego obszarze działania zlokalizowana 

będzie ta instalacja - w przypadku, gdy energia elektryczna będzie wytwarzana w 

instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 

mniejszej niż 500 kW zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na 

obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej; w przypadku braku takiego sprzedawcy 

wytwórca wskazuje sprzedawcę zobowiązanego wyznaczonego na obszarze działania 

operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego; 

4a)  (112) wskazanie okresu, w którym wytwórca, w przypadku wygrania aukcji, będzie 

korzystać z aukcyjnego systemu wsparcia; 

5)   (113) w przypadku wytwórców, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, 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. 74 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii."; klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; 

5a)  (114) w przypadku wytwórców, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3, 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. 74 ust. 2 ustawy 

z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii."; klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; 

6)   (115) ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wyrażoną w MWh, jaką 

uczestnik aukcji zobowiązuje się sprzedać w ramach systemu aukcyjnego w kolejnych 

następujących po sobie latach kalendarzowych, począwszy od roku, w którym po raz 

pierwszy nastąpi sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w danej instalacji w ramach 

systemu aukcyjnego, z uwzględnieniem terminów określonych w pkt 8; 

7)   miejsce przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii do sieci dystrybucyjnej lub 

sieci przesyłowej, określone w warunkach przyłączenia albo w umowie o przyłączenie; 

8)   (116) zobowiązanie się uczestnika aukcji do: 
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a)  sprzedaży po raz pierwszy, w terminie 36 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji, energii 

wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, która powstanie lub zostanie 

zmodernizowana po dniu przeprowadzenia aukcji, o której mowa w art. 73 ust. 2, a w 

przypadku energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii 

wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej: 

–  wyłącznie energię promieniowania słonecznego - w terminie 18 miesięcy od dnia 

zamknięcia sesji aukcji, 

–  wyłącznie energię wiatru na lądzie - w terminie 30 miesięcy od dnia zamknięcia sesji 

aukcji, 

–  wyłącznie energię wiatru na morzu - w terminie 72 miesięcy od dnia zamknięcia sesji 

aukcji, 

b)  rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego, nie później niż 

pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego od 

dnia, w którym nastąpiło zamknięcie sesji aukcji - w przypadku wytwórcy, o którym 

mowa w art. 71 ust. 1; jeżeli instalacja jest w trakcie postoju remontowego, to termin, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim, może, na wniosek wytwórcy, ulec wydłużeniu do 

dnia zakończenia remontu, lecz nie dłużej niż o cztery miesiące; 

9)   (117) w przypadku wytwórców, o których mowa w art. 72 ust. 1, 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 inne niż drewno energetyczne - 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, 

-    dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, 

wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz 

rolniczy, 
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b)   drewno inne niż drewno energetyczne - w przypadku 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 - w przypadku 

dedykowanej instalacji spalania biomasy, a także hybrydowej instalacji odnawialnego 

źródła energii, 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)   wartość pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii, obliczona zgodnie z art. 39 ust. 3 i 4 tej ustawy, 

wynosi... złotych. Cena skorygowana obliczona zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii wynosi... złotych za 1 MWh."; klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; 

4. (118) Oferty opatruje się, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym [albo podpisem zaufanym]  <, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym>. 

5. Aukcja odbywa się w jednej sesji aukcji. 

6. Oferta każdego uczestnika aukcji jest niedostępna dla pozostałych uczestników aukcji. 

7. (119) Na godzinę przed zamknięciem sesji aukcji oferty nie podlegają modyfikacji ani 

wycofaniu. 

8. (120) 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, przekracza: 
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1)   cenę referencyjną, 

2)   maksymalną cenę, o której mowa w art. 80 ust. 5 pkt 4 

- obowiązujące w dniu ogłoszenia danej 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: 

"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 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650). 
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[5. Wniosek o wydanie certyfikatu złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

opatruje się: 

1)   kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

2)   (203) podpisem zaufanym.] 

<5. Wniosek o wydanie certyfikatu złożony za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym.> 

 

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, jeżeli został nadany; 

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, 

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. 
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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 

opatruje się: 

1)   kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

2)   (204) podpisem zaufanym.] 

<5. Wniosek o udzielenie akredytacji złożony za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) 

 

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. (16) Jeżeli ustawa przewiduje złożenie dokumentu w postaci elektronicznej, dokument 

składa się za pośrednictwem Rejestru i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym [albo podpisem zaufanym] <podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym>. 

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 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o 

niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951 oraz z 2018 r. 

poz. 650, 1479 i 1544)  
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Uwaga: 

w art. 6 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 8 w ust. 5 w zdaniu 

drugim, w art. 9 w ust. 4 i 6, w art. 25 w ust. 4 w zdaniu drugim i w ust. 6 

w zdaniu drugim, w art. 27 w ust. 2 w zdaniu drugim i w ust. 4 w zdaniu 

drugim, w art. 37 w ust. 7 w zdaniu drugim i w ust. 9 w zdaniu drugim oraz 

w art. 41 w ust. 5 w zdaniu drugim wyrazy [lub podpisem zaufanym] 

zastępuje się wyrazami <, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym> 

 

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. 

1a. Wnioski o odstępstwa, o których mowa w art. 11 ust. 3 oraz art. 15 ust. 4 rozporządzenia 

(UE) nr 517/2014, składa się do ministra właściwego do spraw środowiska. 

2. (4) Wnioski sporządza się w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym, na formularzu według wzoru określonego: 

1)   w przepisach wydanych na podstawie ust. 12 - w przypadku wniosku, o którym mowa 

w ust. 1, 

2)   zgodnie z ust. 13 - w przypadku wniosku, o którym mowa w ust. 1 a 

- w języku polskim wraz z tłumaczeniem wniosku na język angielski. 

3. 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, zawierają: 

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; 

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: 

1)   przewidywaną datę wdrożenia rozwiązania alternatywnego oraz ilość substancji 

kontrolowanej, której dotyczy wniosek; 
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2)   przewidywaną nową datę końcową lub nową datę graniczną dla wnioskowanego 

zastosowania krytycznego substancji kontrolowanej; 

3)   przewidywaną całkowitą masę produktu zawierającego substancję kontrolowaną (w 

kg), którego dotyczy wniosek, lub liczbę sztuk urządzeń zawierających substancję 

kontrolowaną, których dotyczy wniosek; 

4)   szczegółowy opis zastosowania substancji kontrolowanej, której dotyczy wniosek; 

5)   ilość substancji kontrolowanej (w kg) wyemitowaną w zastosowaniu, którego dotyczy 

wniosek, w każdym z dwóch lat poprzedzających datę rozpoczęcia jej stosowania 

zgodnie z wnioskiem oraz w każdym z kolejnych lat aż do przewidywanej daty 

wdrożenia rozwiązania alternatywnego, oraz informację, jaki procent zastosowanych 

ilości stanowiła ta emisja w poszczególnych latach; 

6)   opis wyposażenia, jakie zostało zainstalowane, i procedur, jakie zostały 

wprowadzone, w celu ograniczenia emisji substancji kontrolowanej w zastosowaniu, 

którego dotyczy wniosek; 

7)   opis wyposażenia, jakie zamierza się zainstalować, i procedur, jakie zamierza się 

wprowadzić, w celu ograniczenia emisji substancji kontrolowanej w zastosowaniu, 

którego dotyczy wniosek; 

8)   ilość substancji kontrolowanej (w kg) wykorzystywanej w zastosowaniu, którego 

dotyczy wniosek, w każdym z trzech lat poprzedzających datę rozpoczęcia jej 

stosowania zgodnie z wnioskiem oraz w każdym z kolejnych trzech lat, od kiedy 

rozpoczęto stosowanie substancji; 

9)   ilość substancji kontrolowanej (w kg) zmagazynowanej z przeznaczeniem do 

wykorzystania w zastosowaniu, którego dotyczy wniosek; 

10)  w przypadku gdy zakłada się przywóz substancji kontrolowanej do zastosowania, 

którego dotyczy wniosek - nazwę i dane kontaktowe importera, przez które rozumie 

się adres, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej oraz numer 

identyfikacji podatkowej, o ile został nadany; 

11)  w przypadku gdy zakłada się, że substancja kontrolowana do zastosowania, którego 

dotyczy wniosek, będzie produkowana - nazwę i dane kontaktowe producenta, przez 

które rozumie się adres wykonywania działalności, numer telefonu, numer faksu, 

adres poczty elektronicznej, numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany, oraz 

miejsce produkcji; 
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12)  ilość substancji kontrolowanej (w kg) przeznaczonej do przywozu lub 

wyprodukowania do zastosowania, którego dotyczy wniosek, w roku złożenia 

wniosku i w każdym z kolejnych trzech lat; 

13)  w przypadku gdy zakłada się, że produkty lub urządzenia zawierające substancję 

kontrolowaną, których dotyczy wniosek, będą wywiezione - przewidywaną datę (lub 

daty) wywozu oraz nazwę i dane kontaktowe eksportera, przez które rozumie się adres 

wykonywania działalności, numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej, 

numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany, oraz kraj (lub kraje) 

przeznaczenia; 

14)  opis problemów technicznych, jakie należy rozwiązać dla wprowadzenia rozwiązań 

alternatywnych, związanych ze spełnieniem wymagań technicznych, 

bezpieczeństwem, sprawami inżynieryjnymi i ewentualnymi innymi przeszkodami; 

15)  opis każdego rozwiązania alternatywnego dla substancji kontrolowanej, której 

dotyczy wniosek, które było sprawdzane albo jest aktualnie sprawdzane, z 

uwzględnieniem alternatywnych substancji, które nie są jeszcze dostępne na rynku; 

dla każdego z tych rozwiązań - jego zalety i wady; dla każdego rozwiązania, jakie 

zostało odrzucone - szczegółowe uzasadnienie przyczyn odrzucenia; 

16)  dla każdego rozwiązania aktualnie rozważanego - aktualny stan jego sprawdzania, 

prowadzonych badań lub wdrożenia oraz główne przeszkody w jego zastosowaniu 

wraz z określeniem terminu, w którym zostanie zakończone wdrożenie; 

17)  inne informacje, które mogą uzasadnić wniosek. 

4a. Wnioski o odstępstwa, o których mowa w art. 11 ust. 3 oraz art. 15 ust. 4 rozporządzenia 

(UE) nr 517/2014, zawierają: 

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; 

2)   datę sporządzenia wniosku; 

3)   przedmiot wniosku; 

4)   odniesienie do właściwego przepisu rozporządzenia (UE) nr 517/2014, na podstawie 

którego składany jest wniosek; 

5)   szczegółowe uzasadnienie wniosku, w szczególności wskazanie, w zależności od 

przedmiotu wniosku, informacji, dlaczego w odniesieniu do: 
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a)  produktu lub urządzenia, którego dotyczy wniosek, lub szczególnej kategorii produktów 

lub urządzeń, których dotyczy wniosek, nie są dostępne rozwiązania alternatywne lub nie 

można ich stosować ze względów technicznych lub bezpieczeństwa lub zastosowanie 

rozwiązań, które są wykonalne technicznie, wiązałoby się z nieproporcjonalnymi 

kosztami albo 

b)  szczególnego zastosowania produktu lub urządzenia, którego dotyczy wniosek, nie są 

dostępne rozwiązania alternatywne lub nie można ich stosować ze względów 

technicznych lub bezpieczeństwa lub nie można zapewnić dostaw 

wodorofluorowęglowodorów bez poniesienia nieproporcjonalnych kosztów. 

5. W przypadku gdy wniosek dotyczy kilku oddziałów wnioskodawcy, dane, o których mowa 

w ust. 4 pkt 5-17 i ust. 4a pkt 5, 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 

2017 r. poz. 1257) 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 i 1a, do Komisji 

Europejskiej. 
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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 i 1a, 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. 

13. Minister właściwy do spraw środowiska określi wzory wniosków, o których mowa w ust. 

1a, w formie dokumentu elektronicznego. 

 

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; 

2)    posiada zezwolenie na zbieranie odpadów; 

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. (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 
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zaufanym. 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 

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, 
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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. (6) 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 zaufanym. 

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. (7) 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 

zaufanym, 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. 
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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 

elektrycznymi 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; 

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. 
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4. (8) 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 zaufanym. 

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. (9) 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 zaufanym. 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. 

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. 
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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. (10) 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 zaufanym. 

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 

nadany, i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podmiot podlega 

wpisowi do tego rejestru, oraz planowany zakres prowadzenia szkoleń. 

4. (11) 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 

zaufanym. 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. 
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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 

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 
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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 oraz stosowania w tych systemach alternatywnych dla fluorowanych gazów 

cieplarnianych czynników chłodniczych; 

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. 

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. 
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6. Rejestry, o których mowa w ust. 3, są jawne, a korzystanie z nich jest bezpłatne. 

7. (12) 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 zaufanym. 

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. (13) 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 

zaufanym. Oświadczenie zawiera klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje 

pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

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. 
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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. Dane zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w art. 39 ust. 1, przekazywane przez 

podmioty prowadzące działalność w poszczególnych sektorach, gromadzi się w bazie 

danych, zwanej 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. (uchylony). 

3a. Dane, o których mowa w ust. 1, są gromadzone odrębnie dla każdego podmiotu 

przekazującego sprawozdanie, o którym mowa w art. 39 ust. 1. 

3b. Zapisywanie danych, o których mowa w ust. 1, w systemie następuje po zatwierdzeniu ich 

kompletności i poprawności przez osobę przekazującą dane. 

3c. Do czasu zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 3b, system umożliwia tymczasowe 

zapisanie danych, o których mowa w ust. 1, przez osobę przekazującą dane, oraz ich 

modyfikację i uzupełnianie. 

3d. Dane podmiotów i osób przekazujących sprawozdania, o których mowa w art. 39 ust. 1, 

są zabezpieczone przed: 
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1)   działaniem osób lub oprogramowania, których celem jest uzyskanie nieuprawnionego 

dostępu do bazy lub dokonywanie nieuprawnionej zmiany danych w bazie; 

2)   utratą danych w bazie spowodowaną w szczególności awarią zasilania lub zakłóceniami 

w sieci zasilającej. 

3e. Dane podmiotów i osób przekazujących sprawozdania, o których mowa w art. 39 ust. 1, są 

chronione przez zastosowanie mechanizmów: 

1)   ochrony przed nieuprawnionym dostępem, w szczególności przez zastosowanie zapory 

sieciowej; 

2)   ochrony przed oprogramowaniem złośliwym, w szczególności przez zastosowanie 

oprogramowania antywirusowego; 

3)   zapewnienia dostępności danych, w szczególności przez tworzenie kopii zapasowych 

danych; 

4)   zapewnienia poufności danych, w szczególności przez przechowywanie danych w formie 

zaszyfrowanej; 

5)   rozliczalności działań związanych z dostępem do danych; 

6)   reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem danych, w szczególności 

mechanizmów: 

a)  monitorowania aktualności wdrożonych zabezpieczeń, 

b)  wykrywania incydentów, 

c)  podejmowania działań związanych z wyjaśnianiem zaistniałych incydentów, 

d)  przywracania systemu teleinformatycznego, w którym są przetwarzane dane, do stanu 

niezakłóconego funkcjonowania po zaistniałym incydencie. 

3f. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej 

określi wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 39 ust. 1, oraz wzór sprawozdania, o 

którym mowa w art. 40 ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego. 

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 
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podjętych w celu ograniczenia emisji halonów, w postaci elektronicznej, do dnia 28 lutego 

za rok poprzedni. 

5. (14) 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 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 zaufanym. 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 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545 i 

2361 oraz z 2018 r. poz. 398 i 1544)  

Art. 75. 

1. We wniosku składanym pisemnie zamieszcza się żądanie, imię i nazwisko strony, jej 

podpis oraz adres zamieszkania. 

2. (4) Wniosek w formie dokumentu elektronicznego wniesiony za pomocą elektronicznej 

skrzynki podawczej opatruje się [podpisem zaufanym] <podpisem zaufanym, podpisem 

osobistym>  lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom, o których mowa w ust. 1 lub 2, pozostawia 

się go bez rozpoznania. 
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U S T A W A     z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.)  

 

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. 

2a. Informacje przedstawione we wniosku 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. 

3. Wniosek zawiera dane dotyczące: 

1)    osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym: imię, nazwisko, 

datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer 

PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz, o ile je posiada - adres poczty elektronicznej i numer 

telefonu; 

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 2016 r. poz. 2032, z późn. 

zm.) dotyczące każdego członka rodziny; 

2)    zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny 

rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
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niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje 

odpowiednio o: 

a)  formie opłacanego podatku, 

b)  wysokości przychodu, 

c)  stawce podatku, 

d)  wysokości opłaconego podatku 

- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do 

świadczenia wychowawczego; 

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; uwierzytelnianie 

użytkowników w systemie wymaga użycia [profilu zaufanego] < profilu zaufanego, 

profilu osobistego>, innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie 

identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji 

elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 

r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. 

poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji 

elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych 

weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli 

te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi 

online, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie; 

2)   udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

3)    banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 

świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji 

zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra 
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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 

oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 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. (15) Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 składane są w postaci 

elektronicznej za pomocą: 

1)   systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, po zastosowaniu 

zapewnionych w tym systemie sposobów potwierdzenia pochodzenia oraz integralności 

przesłanych danych w postaci elektronicznej; 

2)   systemów teleinformatycznych, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 4; opatruje się je 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym [albo podpisem zaufanym] <, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym> lub uwierzytelnia w sposób zapewniający 

możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz 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 lub spółdzielczą kasę 

oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji w drodze elektronicznej posiadacza 

rachunku. 

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, a spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa - na 

wniosek członka, przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dane niezbędne do 
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uwierzytelnienia, pozwalające na założenie konta w systemie, o którym mowa w ust. 5 pkt 

2. 

11. (16) W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym [albo podpisem zaufanym] <, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym> 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 członków rodziny. 

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 osobą występującą o przyznanie świadczenia wychowawczego 

a członkami rodziny. 

13. W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru 

PESEL zawartych w formularzu wniosku osoba występująca o przyznanie świadczenia 

wychowawczego wskazuje w formularzu wniosku poprawne dane. 

14. Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze nie może złożyć w formie 

dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów lub 

stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie o 

świadczenie wychowawcze, osoba ta może złożyć elektroniczną kopię takiego 

dokumentu, po uwierzytelnieniu jej 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, a w przypadku składania dokumentów za pomocą 

systemów, o których mowa w ust. 5 pkt 3, przy pomocy mechanizmów określonych w ust. 

9. 

15. Sprawa z wniosku złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, załatwiana jest 

w formie pisemnej. 

16. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć 

dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość. 
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17. Dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz ust. 16, nie dołącza się do wniosku, 

w przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, nie ubiega się o przyznanie świadczenia 

wychowawczego na pierwsze dziecko. 

18. Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego jest 

wymagane potwierdzenie: 

1)   wysokości dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub 

członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest 

prawo do świadczenia wychowawczego, w tym dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 

1, 

2)   wielkości gospodarstwa rolnego, 

3)   nieponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe 

utrzymanie 

- osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia wychowawczego przedkłada zaświadczenia 

lub oświadczenia. 

19. Oświadczenia, o których mowa w ust. 18, 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. 

20. Potwierdzenie złożenia w postaci elektronicznej wniosku wraz z załącznikami do 

wniosku, określonymi w ust. 4, przesyłane jest osobie ubiegającej się o świadczenie 

wychowawcze, w sposób przewidziany w systemie, za pośrednictwem którego nastąpiło 

złożenie wniosku, a w przypadku braku takiej możliwości na adres poczty elektronicznej 

wskazany przez osobę ubiegającą się o świadczenie. 

21. Podmioty, których systemy teleinformatyczne, o których mowa w ust. 5 pkt 2-4, są 

wykorzystywane do składania wniosków i załączników do wniosków, o których mowa w 

ust. 4, usuwają dane objęte treścią wniosków i załączników do wniosków, o których 

mowa w ust. 4, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o potwierdzeniu złożenia wniosku 

przez organ właściwy. 

22. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz szczegółowy 

zakres informacji, jakie mają być zawarte: 

1)   we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, 
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2)   w oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, w 

tym oświadczeniach o dochodach członków rodziny oraz zaświadczeniu, o którym mowa 

w ust. 4 pkt 2 

- kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania w sprawach 

o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz przekazywania dokumentacji niezbędnej 

do sprawnej realizacji, w tym drogą elektroniczną, zadań w zakresie świadczenia 

wychowawczego. 

23. Minister właściwy do spraw rodziny może określić oraz zamieścić na swojej stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej wzory: 

1)   wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego; 

2)   oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 

oświadczeń o dochodach członków rodziny oraz zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 

pkt 2. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 2261 oraz z 2018 r. poz. 723, 1544 i 1669)  

 

Art. 36. 

1. Dane służące do składania podpisu elektronicznego są udzielane radcom i referendarzom 

po złożeniu stosownego wniosku za pośrednictwem Prezesa Prokuratorii Generalnej. 

2. (1) Dopuszcza się również komunikowanie się radcy i referendarza z sądem przy 

wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego [albo podpisu zaufanego]  <, 

podpisu zaufanego albo podpisu osobistego>. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach 

mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599 oraz z 2018 r. poz. 1544 i 

1669)  
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Uwaga: 

w art. 6 w ust. 4, w art. 9 w ust. 3 w pkt 1 oraz w art. 61 w ust. 3 w pkt 1 

wyrazy [albo podpisem zaufanym] zastępuje się wyrazami <, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym> 

 

Art. 6. 

1. Szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie ochrony zdrowia, zwane dalej "szkoleniem 

specjalizacyjnym", może być prowadzone przez podmiot, który został wpisany na listę 

jednostek posiadających akredytację. Listę jednostek posiadających akredytację prowadzi 

dyrektor CMKP za pomocą SMK. 

2. Akredytację może uzyskać podmiot, który: 

1)   prowadzi działalność odpowiadającą profilowi szkolenia specjalizacyjnego, które ma 

być prowadzone; 

2)   spełnia standardy kształcenia w szkoleniu specjalizacyjnym określone w programie 

szkolenia specjalizacyjnego; 

3)   powołał zespół do spraw szkolenia specjalizacyjnego, którego zadaniem jest 

koordynowanie i organizowanie szkolenia specjalizacyjnego; 

4)   zawarł porozumienia z innymi podmiotami dotyczące prowadzenia kursów 

specjalizacyjnych lub staży kierunkowych określonych w programie szkolenia 

specjalizacyjnego, których prowadzenia nie może zapewnić w ramach swojej struktury 

organizacyjnej; 

5)   zawarł umowy dotyczące pełnienia obowiązków kierowników specjalizacji z osobami 

spełniającymi wymagania, o których mowa w art. 19 ust. 3; 

6)   opracował regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego. 

3. Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, 

określa: 

1)   maksymalną liczbę miejsc szkoleniowych na szkolenie specjalizacyjne; 

2)   organizację szkolenia specjalizacyjnego, w tym harmonogram kursów 

specjalizacyjnych i staży kierunkowych; 

3)   zakres obowiązków osób odbywających szkolenie specjalizacyjne; 

4)   szczegółowy zakres obowiązków kierowników specjalizacji, opiekunów staży 

kierunkowych i innych osób wchodzących w skład kadry dydaktycznej; 
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5)   metody sprawdzania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych osób 

odbywających szkolenie specjalizacyjne; 

6)   sposoby oceny organizacji i przebiegu szkolenia specjalizacyjnego przez osoby 

odbywające szkolenie specjalizacyjne. 

4. (1) Podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji składa do dyrektora CMKP, za pomocą 

SMK, wniosek o udzielenie akredytacji, w postaci elektronicznej, opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 

1)   nazwę i adres siedziby podmiotu ubiegającego się o uzyskanie akredytacji; 

2)   określenie dziedziny ochrony zdrowia, w której ma być prowadzone szkolenie 

specjalizacyjne; 

3)   liczebność i kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia teoretyczne i 

praktyczne na kursach specjalizacyjnych i stażach kierunkowych, ze wskazaniem 

posiadanych przez osoby wchodzące w jej skład tytułów specjalisty, specjalizacji, 

stopni lub tytułów naukowych; 

4)   opis bazy dydaktycznej i sposobu realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego; 

5)   plan realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego; 

6)   oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w ust. 2. 

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się: 

1)   elektroniczną kopię dokumentów potwierdzających status prawny podmiotu ubiegającego 

się o uzyskanie akredytacji; 

2)   informacje o dotychczasowym przebiegu działalności prowadzonej przez podmiot 

ubiegający się o uzyskanie akredytacji; 

3)   elektroniczną kopię dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których 

mowa w ust. 2. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się nie później niż na 4 miesiące przed 

planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego. 

8. Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym wniosek, o którym mowa w ust. 4, 

oraz dokumenty, o których mowa w ust. 6, a w przypadku stwierdzenia braków 

formalnych wzywa, za pomocą SMK, podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji do 

ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie 

tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania. 
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9. W celu uzyskania opinii w sprawie spełniania przez podmiot ubiegający się o uzyskanie 

akredytacji warunków, o których mowa w ust. 2, dyrektor CMKP powołuje zespół 

ekspertów w składzie: 

1)   3 osoby zgłoszone przez konsultanta krajowego w danej dziedzinie ochrony zdrowia 

albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie ochrony zdrowia nie powołano 

konsultanta krajowego; 

2)   przedstawiciel stowarzyszeń zrzeszających osoby wykonujące zawód w danej 

dziedzinie ochrony zdrowia, który posiada tytuł specjalisty w tej dziedzinie albo 

decyzję, o której mowa w art. 28 ust. 1 albo art. 57 ust. 1, jeżeli został zgłoszony przez 

zarządy tych stowarzyszeń. 

10. Dyrektor CMKP wskazuje termin wydania opinii, o której mowa w ust. 9, nie krótszy 

jednak niż 2 miesiące. 

11. Zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 9, przekazuje swoją opinię dyrektorowi CMKP 

niezwłocznie po jej sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej 

sporządzenia. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, może być opiniowany w trybie 

obiegowym, z użyciem dostępnych systemów teleinformatycznych lub systemów 

łączności. 

12. Dyrektor CMKP: 

1)   w przypadku gdy opinia, o której mowa w ust. 9, jest pozytywna, dokonuje wpisu 

podmiotu ubiegającego się o uzyskanie akredytacji na listę jednostek posiadających 

akredytację, na okres 5 lat, wraz z określeniem maksymalnej liczby miejsc szkoleniowych 

na szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie ochrony zdrowia; 

2)   w przypadku gdy opinia, o której mowa w ust. 9, jest negatywna, odmawia, w drodze 

decyzji, wpisu podmiotu ubiegającego się o uzyskanie akredytacji na listę jednostek 

posiadających akredytację. 

13. Informację o odmowie wpisu, o której mowa w ust. 12 pkt 2, dyrektor CMKP zamieszcza 

w SMK. 

14. Od decyzji, o której mowa w ust. 12 pkt 2, przysługuje odwołanie do ministra właściwego 

do spraw zdrowia. 

15. Dyrektor CMKP przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 12 pkt 1, dokonuje oceny 

spełniania przez podmiot wpisany na listę jednostek posiadających akredytację, zwany 

dalej "jednostką szkolącą", warunków, o których mowa w ust. 2. Dyrektor CMKP 

występuje do jednostki szkolącej co najmniej na 6 miesięcy przed upływem okresu, o 
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którym mowa w ust. 12 pkt 1, o przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków, o których mowa w ust. 2. Przepisy ust. 2-14 stosuje się odpowiednio. 

16. Dyrektor CMKP zamieszcza i aktualizuje na stronie internetowej CMKP oraz w SMK 

listę jednostek posiadających akredytację. 

17. W przypadku gdy jednostka szkoląca przestała spełniać warunki, o których mowa w ust. 

2, powiadamia o tym niezwłocznie wojewodę i dyrektora CMKP. 

18. Dyrektor CMKP, w drodze decyzji, skreśla z listy jednostek posiadających akredytację 

jednostkę szkolącą, która przestała spełniać warunki, o których mowa w ust. 2, albo nie 

realizuje programu szkolenia specjalizacyjnego. 

19. Od decyzji, o której mowa w ust. 18, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do 

spraw zdrowia. 

Art. 9. 

1. Konto w SMK zakłada w celu dokonywania czynności w tym systemie: 

1)   osoba, o której mowa w art. 8; 

2)   kierownik specjalizacji. 

2. Warunkiem dokonywania przez osobę określoną w ust. 1 czynności za pomocą SMK jest 

potwierdzenie tożsamości osoby, która konto założyła, i weryfikacja uprawnień tej osoby. 

3. Potwierdzenia tożsamości, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się na podstawie wniosku o 

nadanie uprawnień: 

1)   (2) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym 

lub 

2)   potwierdzonego przez wojewodę w zakresie tożsamości osoby, która konto założyła. 

4. Weryfikacji uprawnień, o której mowa w ust. 2, dokonuje w stosunku do: 

1)   osoby, o której mowa w art. 8 - wojewoda; 

2)   kierownika specjalizacji - właściwa jednostka szkoląca. 

 

Art. 61. 

1. Osoba, o której mowa w art. 57 ust. 1, art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 1, zakłada konto w SMK w 

celu dokonywania czynności w tym systemie. 

2. Warunkiem dokonywania przez osobę, o której mowa w art. 57 ust. 1, art. 58 ust. 1 i art. 59 

ust. 1, czynności za pomocą SMK jest potwierdzenie tożsamości osoby, która konto 

założyła i weryfikacja uprawnień tej osoby. 
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3. Potwierdzenia tożsamości, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się na podstawie wniosku o 

nadanie uprawnień: 

1)   (6) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym 

lub 

2)   potwierdzonego przez właściwego wojewodę w zakresie tożsamości osoby, która 

konto założyła. 

4. Weryfikacji uprawnień, o której mowa w ust. 2, dokonuje właściwy wojewoda. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. 

poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544)  

 

Art. 10. 

1. Wybór, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 2, świadczeniobiorca potwierdza oświadczeniem 

woli, zwanym dalej "deklaracją wyboru", będącym dokumentem w postaci: 

1)   papierowej albo 

2) elektronicznej, wnoszonym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 

opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym [albo podpisem zaufanym] <, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym>. 

2. Dokonanie przez świadczeniobiorcę wyboru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 2, może 

nastąpić za pomocą systemu, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845). 

3. Deklaracja wyboru zawiera: 

1)   dane świadczeniobiorcy: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  nazwisko rodowe, 

c)  datę urodzenia, 

d)  płeć, 

e)  numer PESEL, a w przypadku jego braku serię i numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, 

f)  adres miejsca zamieszkania, 

g)  numer telefonu, 
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h)  adres e-mail, 

i)  imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, adres jego miejsca zamieszkania i numer 

telefonu - w przypadku gdy świadczeniobiorcą jest osoba małoletnia lub całkowicie 

ubezwłasnowolniona; 

2)   określenie, który raz w danym roku jest dokonywany wybór, oraz czy powodem 

dokonania wyboru jest wystąpienie okoliczności określonych w art. 9 ust. 5; 

3)   numer karty ubezpieczenia zdrowotnego - w przypadku ubezpieczonych, a w przypadku 

osób uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy 

oświadczeniach - numer poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej, w rozumieniu ustawy o świadczeniach; 

4)   kod oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia; 

5)   dane dotyczące świadczeniodawcy, w tym jego nazwę (firmę) i adres siedziby; 

6)   imię i nazwisko lekarza POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ; 

7)   datę dokonania wyboru; 

8)   podpis świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego; 

9)   podpis osoby przyjmującej deklarację wyboru w przypadku deklaracji, o której mowa w 

ust. 1 pkt 1. 

4. Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest 

obowiązany: 

1)   udostępnić świadczeniobiorcy deklarację wyboru, o której mowa w ust. 1 pkt 1, i 

sprawdzić poprawność jej wypełnienia; 

2)   przed przyjęciem deklaracji wyboru sprawdzić uprawnienia świadczeniobiorcy do 

korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

5. (2) Wypełnione deklaracje wyboru, o których mowa w ust. 1 pkt 1, świadczeniodawca 

przechowuje w swojej siedzibie albo w miejscu udzielania świadczeń z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej, zapewniając ich dostępność świadczeniobiorcom, którzy 

je złożyli, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów o ochronie danych 

osobowych. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, 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. 

7. W przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego 

lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ u wybranego świadczeniodawcy lub 
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wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 6 ust. 3, deklaracje wyboru zachowują 

ważność w zakresie wyboru tego świadczeniodawcy do czasu wyboru innego lekarza 

POZ, pielęgniarki POZ lub położnej POZ, lub wyboru nowego świadczeniodawcy. 

8. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej 

oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

deklaracji wyboru, uwzględniając możliwość wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz 

położnej POZ udzielających świadczeń u tego samego świadczeniodawcy albo u różnych 

świadczeniodawców, albo będących świadczeniodawcami oraz konieczność zapewnienia 

przejrzystości danych zawartych w deklaracji wyboru. 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647, 1544 i 1629)  

 

Uwaga: 

w art. 8 w ust. 4 i 8 w zdaniu drugim, w art. 10 w ust. 7 oraz w art. 52 w 

ust. 4 wyrazy [albo podpisem zaufanym] zastępuje się wyrazami 

<, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym> 

 

Art. 8. 

1. Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG został złożony z wykorzystaniem formularza 

elektronicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 2, system teleinformatyczny CEIDG 

przesyła na wskazany w nim adres poczty elektronicznej urzędowe poświadczenie 

odbioru, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 

2. Wniosek o wpis do CEIDG może być sporządzony w postaci papierowej z zachowaniem 

zakresu i układu danych określonych w formularzu elektronicznym, o którym mowa w 

art. 3 ust. 2, a następnie: 

1)   złożony w wybranym urzędzie gminy albo 

2)   wysłany przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650) na 

adres wybranego urzędu gminy. 
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3. Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest składany w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 

organ gminy potwierdza tożsamość składającego wniosek oraz, za pokwitowaniem, 

przyjęcie wniosku. W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL okazuje 

on upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy paszport albo inny dokument 

potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo. 

4. (2) Organ gminy przekształca wniosek, o którym mowa w ust. 2, na postać dokumentu 

elektronicznego, opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

zaufanym, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, 

umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek, czas jego 

przesyłania oraz zapewniający integralność danych zawartych we wniosku, i przesyła do 

CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania. 

5. 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. 

6. Wniosek oraz dokumentacja z nim związana, a także żądania, zgłoszenia, wnioski oraz 

zmiany, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4, oraz wnioski, o których mowa w art. 39 ust. 2, 

podlegają archiwizacji przez okres 10 lat od dnia ich złożenia. Archiwizacji dokonują 

odpowiednio minister właściwy do spraw gospodarki i organ gminy. Przepisów o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach nie stosuje się. 

7. Przyjmowanie, przekształcanie na postać elektroniczną przez organ gminy wniosków o 

wpis do CEIDG, żądań, zgłoszeń, wniosków i zmian, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4, 

oraz wniosków, o których mowa w art. 39 ust. 2, a także ich archiwizacja dokonywana 

przez organ gminy, o której mowa w ust. 6, jest zadaniem zleconym z zakresu 

administracji rządowej. 

8. (3) Osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach 

uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), wraz z 

wnioskiem o wpis do CEIDG składanym w sposób, o którym mowa w ust. 2, 

przedstawiają oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny status, o którym mowa w 

tych przepisach, albo jego notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię. W przypadku 

wniosku o wpis do CEIDG składanego przez te osoby w sposób, o którym mowa w ust. 1, 

dokument ten dołączają w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym albo podpisem zaufanym. 
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Art. 10. 

1. Wpis do CEIDG jest dokonywany, jeżeli wniosek jest poprawny. 

2. Wnioskiem niepoprawnym jest wniosek: 

1)   niezawierający danych podlegających wpisowi zgodnie z art. 5 lub 

2)   zawierający dane podlegające wpisowi zgodnie z art. 5, niezgodne z przepisami prawa, 

lub 

3)   dotyczący działalności nieobjętej przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców, lub 

4)   złożony przez osobę, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia wszelkiej 

działalności gospodarczej, lub 

5)   dotyczący osoby już wpisanej do CEIDG, lub 

6)   wraz z którym nie złożono oświadczeń, o których mowa w art. 7, lub 

7)   niepodpisany, lub 

8)   złożony przez osobę nieuprawnioną, w tym osobę zagraniczną w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i 

innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, która nie posiada prawa wykonywania działalności gospodarczej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych. 

3. Dane zgłaszane we wniosku o zmianę wpisu obejmują dane, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 1-4, oraz dane podlegające zmianie. 

4. W zakresie danych niepodlegających wpisowi do CEIDG przepisy ust. 2 pkt 1, 2 i 7, ust. 3 

i ust. 5-9 oraz art. 8 ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio do żądań, zgłoszeń, 

wniosków i zmian, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4. 

5. Jeżeli wniosek złożony w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest niepoprawny, system 

teleinformatyczny CEIDG informuje niezwłocznie składającego o niepoprawności tego 

wniosku. 

6. Jeżeli wniosek złożony w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 2, jest niepoprawny, organ 

gminy niezwłocznie wskazuje wnioskodawcy uchybienia oraz wzywa do skorygowania 

lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia 

wniosku bez rozpoznania. Przepis art. 36 stosuje się odpowiednio. 

7. (4) Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest 

opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, albo jest 
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podpisany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający 

jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czasu jego złożenia. 

8. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1, jest 

opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy. 

9. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2, jest 

opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza. 

 

Art. 52. 

1. Punkt umożliwia złożenie drogą elektroniczną dokumentów, w szczególności wniosków, 

oświadczeń lub notyfikacji w sprawach, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, w tym 

wniosków do CEIDG. 

2. Punkt umożliwia wysłanie drogą elektroniczną wniosku i uzyskanie zaświadczenia o 

niezaleganiu: 

1)   w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 

Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 

2)   z realizacją ciążących na przedsiębiorcy zobowiązań podatkowych. 

3. W celu umożliwienia załatwienia spraw, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, dokumenty, 

o których mowa w ust. 1, złożone w Punkcie są gromadzone oraz niezwłocznie 

udostępniane albo przekazywane organom prowadzącym sprawy, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, na elektroniczną skrzynkę podawczą tych organów lub do 

systemów teleinformatycznych używanych przez te organy. 

4. (5) Jeżeli przepisy odrębne wymagają podpisania dokumentów, o których mowa w ust. 1, 

dokumenty te opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

zaufanym lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia 

pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej. 

5. Punkt umożliwia organom prowadzącym sprawy, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, 

przekazanie i przesłanie osobie, która złożyła dokumenty, o których mowa w ust. 1, 

urzędowego poświadczenia odbioru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

6. Dniem wszczęcia spraw, o których mowa w ust. 1, załatwianych za pośrednictwem Punktu 

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. 
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7. Punkt umożliwia organom prowadzącym sprawy, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, 

doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego w trybie właściwym dla sprawy, w 

szczególności zgodnie z art. 46 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego oraz art. 144a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa. 

8. Punkt przechowuje i przetwarza dokumenty oraz dane związane z realizacją zadań, o 

których mowa w ust. 1, 2, 5 i 7, przez okres 10 lat od dnia ich złożenia lub wprowadzenia 

do systemu teleinformatycznego lub przez okres dłuższy, o ile osoba, której dokumenty i 

dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. 

9. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Punkt umożliwia uiszczenie 

opłaty skarbowej, o ile taka jest wymagana, na rachunek właściwego organu. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1544) 

 

Art. 10. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z 

późn. zm.(6)) wprowadza się następujące zmiany: 

[1)   w art. 3f § 1 otrzymuje brzmienie: 

"§ 1. Uwierzytelnianie podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz 

osób trzecich na portalu podatkowym wymaga użycia danych weryfikowanych za pomocą 

kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na 

identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, profilu 

zaufanego albo innego środka identyfikacji elektronicznej, wydanego w systemie 

identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, 

o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach 

zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 

1544), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej 

wymaganego dla usług świadczonych w portalu podatkowym.";] 

<1) w art. 3f § 1 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 1. Uwierzytelnianie podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych 

oraz osób trzecich na portalu podatkowym wymaga użycia danych weryfikowanych 

za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane 

pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi 

online, profilu zaufanego, profilu osobistego albo innego środka identyfikacji 

elektronicznej, wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do 

węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 

lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544), adekwatnie do 

poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług 

świadczonych w portalu podatkowym.”;> 

2)   w art. 14c w § 4, w art. 138a w § 3 i w § 5 w zdaniu pierwszym, w art. 144b w § 1 i w § 2 

w pkt 1, w art. 159 w § 2, w art. 168 w § 3a w pkt 1, w art. 194a w § 2a w zdaniu 

pierwszym, w art. 210 w § 1 w pkt 8, w art. 217 w § 1 w pkt 7, w art. 282b w § 4 w pkt 6 

oraz w art. 306d w § 3 użyte w różnym przypadku wyrazy "podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami 

"podpisem zaufanym". 

 

Art. 16. 

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 23, z późn. zm.(8)) wprowadza się następujące zmiany: 

[1)   w art. 57 § 5 otrzymuje brzmienie: 

"§ 5. Uwierzytelnienie w systemie teleinformatycznym wymaga użycia profilu zaufanego, 

innego środka identyfikacji elektronicznej, wydanego w systemie identyfikacji 

elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym 

mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 

oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544), 

adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego 

dla usług świadczonych w tym systemie, danych weryfikowanych za pomocą 

kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na 

identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo 

otrzymanego w sądzie identyfikatora wskazującego na tożsamość kandydata.";] 
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<1) w art. 57 § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Uwierzytelnienie w systemie teleinformatycznym wymaga użycia profilu 

zaufanego, profilu osobistego, innego środka identyfikacji elektronicznej, wydanego 

w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego 

identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z 

dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 

poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa 

środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym 

systemie, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu 

elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie 

wymagane w celu realizacji usługi online, albo otrzymanego w sądzie identyfikatora 

wskazującego na tożsamość kandydata.”;> 

2)   w art. 57 w § 6 oraz w art. 57aa w § 1 i w § 2 w zdaniu pierwszym wyrazy "podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisem 

zaufanym". 

[Art. 44. 

W ustawie z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

183, z 2015 r. poz. 1311, z 2016 r. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 696) w art. 4 w pkt 3 w 

art. 37 w § 1a, w pkt 4 w art. 37a, w pkt 5 w art. 46 w § 2a, w pkt 7 w art. 48 w § 3a w 

zdaniu pierwszym i w pkt 12 w art. 74a w § 3 w pkt 2 użyte w różnym przypadku wyrazy 

"podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się użytymi w 

odpowiednim przypadku wyrazami "podpisem zaufanym".] 

 

<Art. 44. 

W ustawie z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz. 183, z 2015 r. poz. 1311 oraz z 2016 r. poz. 1579) w art. 4 w pkt 3, w art. 37 w § 

1a w pkt 4, w art. 37a w pkt 5, w art. 46 w § 2a w pkt 7, w art. 48 w § 3a w zdaniu 

pierwszym oraz w pkt 12, w art. 74a w § 3 w pkt 2 użyte w różnym przypadku 

wyrazy „podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP” zastępuje się 

użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „podpisem zaufanym, podpisem 

osobistym.”;> 
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[Art. 46. 

W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1431) art. 70 otrzymuje brzmienie: 

"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, wymaga 

wykorzystania profilu zaufanego, innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w 

systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji 

elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 

r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. 

poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji 

elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, albo danych 

weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te 

dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi 

online. 

2. W przypadku gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego 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.".] 

<Art. 46. 

W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1431 i 1703) art. 70 otrzymuje brzmienie: 

„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, 

wymaga wykorzystania profilu zaufanego, profilu osobistego, innego środka 

identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej 

przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w 

art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 
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identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544), 

adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej 

wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, albo danych weryfikowanych 

za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane 

pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi 

online. 

2. W przypadku gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego 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.”.> 

 

[Art. 57. 

W ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 2422) w art. 1 w pkt 9 w lit. e w ust. 5 wyrazy "podpisu potwierdzonego 

profilem zaufanym ePUAP" zastępuje się wyrazami "podpisu zaufanego".] 

 

<Art. 57. 

W ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 2422) w art. 1 w pkt 9 w lit. e w ust. 5 wyrazy „podpisu 

potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP” zastępuje się wyrazami „podpisu 

zaufanego, podpisu osobistego.> 

Art. 60. 

1. Elektroniczna platforma usług administracji publicznej zapewnia możliwość 

uwierzytelnienia użytkowników z wykorzystaniem środków identyfikacji elektronicznej 

wydanych w systemach identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego 

identyfikacji elektronicznej z dniem wejścia w życie ustawy. 

2. Systemy teleinformatyczne, o których mowa: 

1)   w art. 23 ust. 3a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

2)   w art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, 

3)   w art. 15 ust. 11 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, 

4)   w art. 62a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 
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[5)   w art. 9a ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,] 

<5)  w art. 10 ust. 9a ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,> 

6)   w art. 13 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci, 

7)   w art. 2 oraz w art. 51 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 

-    zapewnią możliwość uwierzytelnienia użytkowników z wykorzystaniem środków 

identyfikacji elektronicznej wydanych w systemach identyfikacji elektronicznej 

przyłączonych do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej nie później niż w terminie 

3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

3. System teleinformatyczny, w którym na dzień 31 grudnia 2017 r. uwierzytelnienie 

użytkowników odbywało się z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP, zapewnia 

możliwość uwierzytelnienia z wykorzystaniem środków identyfikacji elektronicznej 

wydanych w systemach identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego 

identyfikacji elektronicznej, najpóźniej od dnia 1 stycznia 2020 r. 

4. System teleinformatyczny podmiotu publicznego inny niż systemy wymienione w ust. 1-3, 

w którym udostępniane są usługi online, funkcjonujący w dniu wejścia w życie ustawy 

lub uruchomiony przed dniem 1 stycznia 2021 r., zapewnia możliwość uwierzytelnienia 

użytkowników z wykorzystaniem środków identyfikacji elektronicznej wydanych w 

systemach identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego identyfikacji 

elektronicznej, najpóźniej od dnia 1 stycznia 2022 r. 

5. System teleinformatyczny podmiotu publicznego, w którym udostępniane są usługi online, 

uruchomiony po dniu 31 grudnia 2020 r., zapewnia możliwość uwierzytelnienia 

użytkowników z wykorzystaniem środków identyfikacji elektronicznej wydanych w 

systemach identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego identyfikacji 

elektronicznej, z dniem jego uruchomienia. 

 

 


