
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 20 października 2021 r. 

Poz. 1895 

 

ROZPORZĄDZENIE  

PREZESA RADY MINISTRÓW  

z dnia 13 października 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających 

akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków 

komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych 

Na podstawie art. 28c ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla do-

kumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych 

w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. poz. 1699) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. 1. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 3 ust. 1, wraz z załącznikami oraz elementami ze-

wnętrznymi są opatrywane przez organ upoważniony do wydania aktu podlegającego ogłoszeniu kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym zgodnym z formatem XML Advanced Electronic Signatures (XAdES). 

2. Załącznik do aktu podlegającego ogłoszeniu może być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

zgodnym z formatem PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES) po uprzednim uzgodnieniu z organem wydają-

cym dziennik urzędowy. 

3. Kwalifikowany podpis elektroniczny składa się zgodnie z wymogami określonymi w przepisach rozporzą-

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektro-

nicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrek-

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

2) w § 8 w ust. 2 wyraz „bezpiecznym” zastępuje się wyrazem „kwalifikowanym”; 

3) uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 


		2021-10-20T08:51:53+0000
	Anna Tyśkiewicz-Mazur


		2021-10-20T15:47:13+0200




