
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. 

Poz. 1625 

ROZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 października 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych 
 oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania do-

kumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 971) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 11 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dokument elektroniczny powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem po-

twierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną;”; 

2) § 15 otrzymuje brzmienie: 

„§ 15. Adresat dokumentu elektronicznego potwierdza jego odebranie przez podpisanie poświadczenia dorę-

czenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo 

przez zapewnienie możliwości potwierdzenia pochodzenia oraz integralności danych zawartych w tym poświadczeniu 

przy użyciu technologii, o których mowa w art. 20a ust. 2 ustawy.”; 

3) w § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”; 

4) w § 31 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP”; 

5) w § 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli nie jest możliwe sprawdzenie przez odbiorcę ważności podpisu w chwili jego złożenia, w celu udo-

stępnienia dokumentu elektronicznego sporządza się jego kopię podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo opatrzoną kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, 

albo zapewnia się możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności tego dokumentu elektronicznego przy 

użyciu technologii, o których mowa w art. 20a ust. 2 ustawy.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 października 2016 r. 

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło 
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