
Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 18 wrze-
Ênia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1450) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. WysokoÊç wynagrodzenia za przeprowadze-
nie kontroli ustala minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki na podstawie planu kontroli i jej kosztorysu spo-
rzàdzonego przez podmiot, o którym mowa w art. 35
ust. 3 ustawy z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o podpisie elek-
tronicznym, zwanej dalej „ustawà”.

2. Plan kontroli oraz jej kosztorys, o których mowa
w ust. 1, podlegajà zatwierdzeniu przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw gospodarki przed rozpocz´ciem
kontroli.

3. W przypadku odmowy zatwierdzenia przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw gospodarki planu kontroli
i jej kosztorysu, o których mowa w ust. 1, podmiot,
o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy, mo˝e przedsta-
wiç nowy plan kontroli i jej kosztorys, uwzgl´dniajàcy
propozycje ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki.

§ 2. Przy ustalaniu wysokoÊci wynagrodzenia za
przeprowadzenie kontroli bierze si´ pod uwag´ nast´-
pujàce czynniki:
1) zakres i rodzaj zleconych czynnoÊci kontrolnych;
2) wielkoÊç podmiotu kontrolowanego;
3) rodzaj polityki lub polityk certyfikacji, w ramach

których jest prowadzona dzia∏alnoÊç kwalifikowa-
nego podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyj-
ne, która ma byç skontrolowana;

4) inne koszty zwiàzane z przeprowadzeniem kontroli.

§ 3. 1. Je˝eli w trakcie przeprowadzania kontroli zaj-
dzie koniecznoÊç podj´cia dodatkowych czynnoÊci

kontrolnych, podmiot przeprowadzajàcy kontrol´ spo-
rzàdza i przedk∏ada ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
gospodarki do zatwierdzenia propozycj´ zmian planu
kontroli oraz jej kosztorysu.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, podlegajà za-
twierdzeniu przez ministra w∏aÊciwego do spraw go-
spodarki.

3. W przypadku zatwierdzenia zmian, minister w∏a-
Êciwy do spraw gospodarki ustala wysokoÊç zwi´ksze-
nia wynagrodzenia za przeprowadzenie kontroli.

4. W przypadku niezatwierdzenia zmian, podmiot
przeprowadzajàcy kontrol´ kontynuuje jà w zakresie
przewidzianym w pierwotnym planie kontroli.

§ 4. Wynagrodzenie za przeprowadzenie kontroli
wyp∏aca si´ ze Êrodków ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki w terminie 14 dni od dnia przyj´cia przez
ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki protoko∏u
pokontrolnego i sprawozdania z przeprowadzonej kon-
troli, z zastrze˝eniem § 5.

§ 5. 1. Je˝eli z kosztorysu kontroli wynika uzasad-
niona potrzeba wyp∏acenia zaliczki na poczet zleco-
nych czynnoÊci kontrolnych, minister w∏aÊciwy do
spraw gospodarki po zatwierdzeniu kosztorysu kontro-
li wyp∏aca zaliczk´ w terminie 7 dni od dnia przystàpie-
nia pracowników do czynnoÊci kontrolnych.

2. Zaliczka, o której mowa w ust. 1, nie mo˝e prze-
kraczaç 25% wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 1.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
16 sierpnia 2002 r. 

Minister Gospodarki: w z. A. Szarawarski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 6 sierpnia 2002 r.

w sprawie okreÊlenia zasad wynagradzania za przeprowadzenie kontroli podmiotów
Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne, zwiàzane z podpisem elektronicznym.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 9 sierpnia 2002 r.

w sprawie okreÊlenia szczegó∏owego trybu tworzenia i wydawania zaÊwiadczenia certyfikacyjnego 
zwiàzanego z podpisem elektronicznym.

Na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia
18 wrzeÊnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U.
Nr 130, poz. 1450) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb tworzenia i wyda-
wania:

1) zaÊwiadczenia certyfikacyjnego, wydawanego przez
ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki albo
podmiot upowa˝niony w trybie art. 23 ust. 4 lub 5
ustawy z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o podpisie elek-
tronicznym, zwanego dalej „podmiotem upowa˝-
nionym”, za pomocà którego dane s∏u˝àce do we-
ryfikacji poÊwiadczenia elektronicznego sà przypo-
rzàdkowane do ministra w∏aÊciwego do spraw go-
spodarki lub podmiotu upowa˝nionego;



2) zaÊwiadczenia certyfikacyjnego, wydawanego
przez ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki al-
bo podmiot upowa˝niony, za pomocà którego da-
ne s∏u˝àce do weryfikacji poÊwiadczenia elektro-
nicznego sà przyporzàdkowane do kwalifikowane-
go podmiotu Êwiadczàcego us∏ugi certyfikacyjne;

3) zaÊwiadczenia certyfikacyjnego, wydawanego
przez kwalifikowany podmiot Êwiadczàcy us∏ugi
certyfikacyjne, za pomocà którego dane s∏u˝àce do
weryfikacji poÊwiadczenia elektronicznego sà przy-
porzàdkowane do ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki lub podmiotu upowa˝nionego;

4) zaÊwiadczenia certyfikacyjnego, wydawanego
przez kwalifikowany podmiot Êwiadczàcy us∏ugi
certyfikacyjne, za pomocà którego dane s∏u˝àce do
weryfikacji poÊwiadczenia elektronicznego tego
podmiotu sà do niego przyporzàdkowane.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) ustawa — ustaw´ z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r. o pod-
pisie elektronicznym;

2) identyfikator obiektu — ciàg liczb, który jedno-
znacznie i niezmiennie wskazuje na okreÊlony
obiekt, w szczególnoÊci skonstruowany w oparciu
o postanowienia Polskiej Normy PN-ISO/IEC 9834.

Rozdzia∏ 2

Tworzenie zaÊwiadczeƒ certyfikacyjnych

§ 3. 1. ZaÊwiadczenie certyfikacyjne tworzone jest
w sposób zgodny z wymaganiami przewidzianymi
w przepisach okreÊlajàcych warunki techniczne i orga-
nizacyjne dla kwalifikowanych podmiotów Êwiadczà-
cych us∏ugi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwa-
lifikowanych certyfikatów wydawanych przez te pod-
mioty oraz okreÊlajàcych warunki techniczne dla bez-
piecznych urzàdzeƒ s∏u˝àcych do sk∏adania i weryfika-
cji podpisu elektronicznego. 

2. Proces tworzenia zaÊwiadczenia certyfikacyjne-
go zapewnia spe∏nianie przez nie odpowiednich wa-
runków przewidzianych dla kwalifikowanych certyfika-
tów, okreÊlonych w przepisach, o których mowa
w ust. 1.

3. ZaÊwiadczenie certyfikacyjne tworzy si´ w jednej
z form, o których mowa w § 1.

4. Identyfikatorowi obiektu polityki certyfikacji
w zaÊwiadczeniu certyfikacyjnym nadaje si´ wartoÊç
„{ 2 5 29 32 0 }”.

§ 4. 1. ZaÊwiadczenie certyfikacyjne, o którym mo-
wa w § 1 pkt 1, tworzy z urz´du minister w∏aÊciwy do
spraw gospodarki albo podmiot upowa˝niony.

2. ZaÊwiadczenie certyfikacyjne, o którym mowa
w § 1 pkt 2, minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki al-
bo podmiot upowa˝niony tworzy niezw∏ocznie po do-
konaniu wpisu podmiotu do rejestru kwalifikowanych
podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi certyfikacyjne, na
podstawie danych przedstawionych przez podmiot we
wniosku o wpisanie do rejestru.

3. Kwalifikowany podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certy-
fikacyjne polegajàce na wydawaniu certyfikatów wy-
daje zaÊwiadczenie, o którym mowa w § 1 pkt 3, nie-
zw∏ocznie po otrzymaniu zaÊwiadczenia certyfikacyj-
nego, o którym mowa w ust. 1, lub zaÊwiadczenia cer-
tyfikacyjnego, o którym mowa w § 9. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki albo za
jego zgodà podmiot upowa˝niony mo˝e wytworzyç za-
Êwiadczenie certyfikacyjne, o którym mowa w § 1 pkt 2,
podmiotowi, o którym mowa w art. 4 ustawy.

Rozdzia∏ 3

Wydawanie zaÊwiadczeƒ certyfikacyjnych

§ 5. 1. ZaÊwiadczenie certyfikacyjne, o którym mo-
wa w § 1 pkt 2, wydaje si´ w ciàgu 7 dni od dnia spe∏-
nienia przez odbiorc´ zaÊwiadczenia warunków, o któ-
rych mowa w art. 26 ust. 2 ustawy.

2. ZaÊwiadczenie certyfikacyjne dor´cza si´ za pi-
semnym potwierdzeniem odbioru.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do za-
Êwiadczeƒ, o których mowa w § 4 ust. 4.

§ 6. Podmiot upowa˝niony wydaje zaÊwiadczenie
certyfikacyjne w imieniu ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki.

§ 7. ZaÊwiadczenie certyfikacyjne, o którym mowa
w § 1 pkt 3, kwalifikowany podmiot Êwiadczàcy us∏ugi
certyfikacyjne wydaje  w ciàgu 7 dni od dnia otrzyma-
nia zaÊwiadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 2, i dor´-
cza ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki lub
podmiotowi upowa˝nionemu za pisemnym potwier-
dzeniem odbioru.

§ 8. 1. ZaÊwiadczenie certyfikacyjne, o którym mo-
wa w § 1 pkt 1, wydaje si´ na czas okreÊlony, nie d∏u˝-
szy ni˝ 11 lat.

2. ZaÊwiadczenie certyfikacyjne, o którym mowa
w § 1 pkt 2, wydaje si´ na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy
ni˝ 5 lat.

3. ZaÊwiadczenie certyfikacyjne, o którym mowa
w § 1 pkt 3, wydaje si´ na czas, którego koniec odpo-
wiada koƒcowi wa˝noÊci zaÊwiadczenia, o którym mo-
wa w § 1 pkt 2, otrzymanego przez wydawc´.

§ 9. Na wniosek kwalifikowanego podmiotu Êwiad-
czàcego us∏ugi certyfikacyjne, który posiada ju˝ za-
Êwiadczenie certyfikacyjne, o którym mowa w § 1 pkt 2,
minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki lub podmiot
upowa˝niony wydaje kwalifikowanemu podmiotowi
Êwiadczàcemu us∏ugi certyfikacyjne, w ciàgu 7 dni od
dnia z∏o˝enia wniosku, nowe zaÊwiadczenie certyfika-
cyjne, w zakresie danej polityki certyfikacji, dla której
wystawiono poprzednie zaÊwiadczenie.

§ 10. 1. W przypadku wydania nowego zaÊwiadcze-
nia certyfikacyjnego, o którym mowa w § 1 pkt 2, s∏u-
˝àcego do Êwiadczenia us∏ugi wydawania kwalifikowa-
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nych certyfikatów, w okresie wa˝noÊci poprzedniego
zaÊwiadczenia certyfikacyjnego, dokonuje si´ aktuali-
zacji zaÊwiadczeƒ certyfikacyjnych.

2. Aktualizacja zaÊwiadczeƒ certyfikacyjnych, o któ-
rej mowa w ust. 1, polega na wydaniu dwóch zaÊwiad-
czeƒ certyfikacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 4:

1) zaÊwiadczenia weryfikujàcego dane s∏u˝àce do
sk∏adania poÊwiadczenia elektronicznego weryfi-
kowane poprzednim zaÊwiadczeniem certyfikacyj-
nym, o którym mowa w § 1 pkt 2, poÊwiadczonego
danymi s∏u˝àcymi do sk∏adania poÊwiadczenia
elektronicznego weryfikowanymi za pomocà no-
wego zaÊwiadczenia certyfikacyjnego, o którym
mowa w § 1 pkt 2, 

2) zaÊwiadczenia weryfikujàcego dane s∏u˝àce do
sk∏adania poÊwiadczenia elektronicznego weryfi-
kowane nowym zaÊwiadczeniem certyfikacyjnym,

o którym mowa w § 1 pkt 2, poÊwiadczonego dany-
mi s∏u˝àcymi do sk∏adania poÊwiadczenia elektro-
nicznego weryfikowanymi za pomocà poprzednie-
go zaÊwiadczenia certyfikacyjnego, o którym mo-
wa w § 1 pkt 2.

3. ZaÊwiadczenia certyfikacyjne, o których mowa
w ust. 2, wydaje si´ na czas, którego koniec odpowia-
da koƒcowi wa˝noÊci poprzedniego zaÊwiadczenia cer-
tyfikacyjnego, o którym mowa w § 1 pkt 2.

Rozdzia∏ 4

Przepis koƒcowy

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
16 sierpnia 2002 r. 

Minister Gospodarki: w z. A. Szarawarski 
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´)

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.gpkprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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