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

do  ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. 

 

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych  

podmiotów publicznych 

 

(druk nr 1097) 

 

 

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

zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669 oraz z 2019 r. 

poz. 60) 

Art. 18. 

Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, określi w drodze 

rozporządzenia: 

1)   minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, mając na uwadze konieczność 

zapewnienia: 

a)  spójności działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań 

publicznych poprzez określenie co najmniej specyfikacji formatów danych oraz 

protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, które mają być stosowane w 

oprogramowaniu interfejsowym, przy zachowaniu możliwości nieodpłatnego 

wykorzystania tych specyfikacji, 

b)  sprawnej i bezpiecznej wymiany informacji w postaci elektronicznej między 

podmiotami publicznymi oraz między podmiotami publicznymi a organami innych 

państw lub organizacji międzynarodowych, 

[c)  dostępu do zasobów informacji osobom niepełnosprawnym] 

- z uwzględnieniem Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych 

zatwierdzonych przez krajową jednostkę normalizacyjną, zachowując zasadę równego 

traktowania różnych rozwiązań informatycznych; 

2)   minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej, uwzględniając konieczność zachowania spójności prowadzenia rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi; 
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3)   Krajowe Ramy Interoperacyjności obejmujące zagadnienia interoperacyjności 

semantycznej, organizacyjnej oraz technologicznej, z uwzględnieniem zasady równego 

traktowania różnych rozwiązań informatycznych, Polskich Norm oraz innych 

dokumentów normalizacyjnych zatwierdzonych przez krajową jednostkę normalizacyjną. 

 

 

USTAWA z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 60) 

Art. 45. 

W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1544) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1)   w art. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"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, 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. 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"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 
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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.";"; 

[3)   art. 44 otrzymuje brzmienie: 

"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 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".";] 

<3) art. 44 otrzymuje brzmienie:  

„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, podpisem osobistym”.> 

4)   art. 46 otrzymuje brzmienie: 

"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, 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. 



- 4 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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."."; 

5)   art. 57 otrzymuje brzmienie: 

"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"."; 

6)   w art. 60 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

"5)  w art. 10 ust. 9a ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,"; 

7)   w art. 66 w ust. 1 wyrazy "1 marca 2019 r." zastępuje się wyrazami "4 marca 2019 r.". 

 


