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Wykaz skrótów 
 

Akty prawne 

decyzja 

wykonawcza 

2015/1505 

- decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 2015/1505 z 8.9.2015 r. 

ustanawiająca normy specyfikacje techniczne i formaty dotyczące 

zaufanych list zgodnie z art. 22 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 910/2014 w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE z 2015 r. L 235, 

s. 26). 

decyzja 

wykonawcza 

2015/1506 

- decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 2015/1506 z 8.9.2015 r. 

ustanawiająca specyfikacje dotyczące formatów zaawansowanych 

podpisów elektronicznych oraz zaawansowanych pieczęci 

elektronicznych, które mają być uznane przez podmioty sektora 

publicznego, zgodnie z art. 27 ust. 5 i art. 37 ust. 5 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 910/2014 w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do 

transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE 

z 2016 r. L 235, s. 37). 

decyzja 

wykonawcza 

2016/650 

- decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 2016/650 z 25.4.2016 r. 

ustanawiająca normy dotyczące oceny bezpieczeństwa 

kwalifikowanych urządzeń do składania podpisu i pieczęci na 

podstawie art. 30 ust. 3 i art. 39 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 910/2014 w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 109, 

s. 40). 

decyzja 

wykonawcza 

2018/1553 

- decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej nr 2018/1553 

z 15.10.2018 r. w sprawie warunków uznawania elektronicznych 

świadectw fitosanitarnych wydanych przez krajowe organizacje 

ochrony roślin państw trzecich (Dz. Urz. UE z 2018 r. L 260, s. 22; nie 

obowiązuje). 
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dyrektywa 

1999/93/WE 

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1999/93/WE 

z 13.12.1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów 

elektronicznych (Dz. Urz. UE z 2000 r. L 013, s. 12; nie obowiązuje). 

k.c. - ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1740 ze zm.). 

k.k. - ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 

ze zm.). 

k.p. - ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1320 ze zm.). 

k.p.a. - ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.). 

k.w. - ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2008 ze zm.). 

o.p. - ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1540 ze zm.). 

Prawo 

bankowe 

- ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2439 ze zm.). 

p.p.s.a. - ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (t. jedn. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.). 

p.r.d. - ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. jedn. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 450 ze zm.). 

projekt 

rozporządzenia 

eIDAS 

- wniosek Komisji Europejskiej z 4.6.2012 r. w sprawie rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym, COM(2012) 238 końcowy. 

projekt ustawy 

o usługach 

zaufania 

- projekt ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. 

 

RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 

z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. 

Urz. UE z 2016 r. L 119, s. 1). 
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rozporządzenie 

2018/2056 

- rozporządzenie Rady UE nr 2018/2056 z 6.12.2018 r. zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 216/2013 w sprawie elektronicznej publikacji 

Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z 2018 r. L 

329, s. 1) 

rozporządzenie 

2019/816 

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2019/816 

z 17.4.2019 r. ustanawiające scentralizowany system służący do 

ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach 

skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich 

i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia 

europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych 

oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1726 (Dz. Urz. UE 

z 2019 r. L 135, s. 1). 

rozporządzenie 

2020/1783 

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2020/1783 

z 25.11.2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw 

członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach 

cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (Dz. Urz. UE 

z 2020 r. L 405, s. 1). 

rozporządzenie 

2020/1784 

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2020/1784 

z 25.11.2020 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich 

dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub 

handlowych (doręczanie dokumentów) (Dz. Urz. UE z 2020 r. L 405, 

s. 40). 

rozporządzenie 

2021/241 

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2021/241 

z 12.2.2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy 

i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE z 2021 r. L 57, s. 17). 

rozporządzenie 

2021/953 

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2021/953 

z 14.6.2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania 

interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu 

i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe 

zaświadczenie COVID) (Dz. Urz. UE z 2021 r. L 211, s. 1). 

rozporządzenie 

delegowane 

2018/389 

- rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej nr 2018/389 

z 27.11.2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

i Rady UE 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów 
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technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta 

i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (Dz. 

Urz. UE z 2018 r. L 69, s. 23). 

rozporządzenie 

delegowane 

2019/829 

- rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej nr 2019/829 

z 14.3.2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/2031 w sprawie środków ochronnych 

przeciwko agrofagom roślin, upoważniające państwa członkowskie do 

ustanowienia tymczasowych odstępstw na potrzeby badań 

urzędowych, celów naukowych lub edukacyjnych, doświadczeń, 

selekcji odmianowych lub hodowli (Dz. Urz. UE z 2019 r. L 137, 

s. 15). 

rozporządzenie 

eIDAS 

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 910/2014 

z 23.7.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania 

w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 

oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE z 2014 r. L257, 

s. 73). 

rozporządzenie 

wykonawcze 

2015/806 

- rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2015/806 

z 23.5.2015 r. określające specyfikacje dotyczące formy znaku 

zaufania UE dla kwalifikowanych usług zaufania (Dz. Urz. UE 

z 2015 r. L 128, s. 13). 

rozporządzenie 

wykonawcze 

2019/446 

- rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2019/446 

z 19.3.2019 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) 

nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń 

dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich 

(Dz. Urz. UE z 2018 r. L 77, s. 67). 

rozporządzenie 

wykonawcze 

2019/1714 

- rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2019/1714 

z 30.9.2019 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 136/2004 i (WE) 

nr 282/2004 w odniesieniu do wzoru wspólnego dokumentu 

weterynaryjnego wejścia dotyczącego produktów i zwierząt oraz 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 w odniesieniu do wzoru 

wspólnotowego dokumentu wejścia dotyczącego niektórych rodzajów 
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pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (Dz. Urz. UE z 2019 r. 

L 261, s. 1). 

rozporządzenie 

wykonawcze 

2019/1715 

- rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2019/1715 

z 30.9.2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące funkcjonowania 

systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych 

oraz jego składników systemowych („rozporządzenie w sprawie 

systemu IMSOC”) (Dz. Urz. UE z 2019 r. L 261, s. 37). 

rozporządzenie 

wykonawcze 

2019/1793 

- rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2019/1793 

z 22.10.2019 r. w sprawie tymczasowego zwiększenia kontroli 

urzędowych i środków nadzwyczajnych regulujących wprowadzanie 

do Unii niektórych towarów z niektórych państw trzecich, wykonujące 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 

i (WE) 178/2002 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 

669/2009, (UE) nr 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 i (UE) 

2018/1660 (Dz. Urz. UE z 2019 r. L 277, s. 89). 

rozporządzenie 

wykonawcze 

2020/1158 

- rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2020/1158 

z 5.8.2020 r. w sprawie warunków regulujących przywóz żywności 

i pasz pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku 

w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (Dz. Urz. UE z 2020 r. L 257, 

s. 1). 

rozporządzenie 

wykonawcze 

2021/547 

- rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2021/547 

z 29.3.2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 

2019/1715 w odniesieniu do procedur opracowania i korzystania 

z systemu ADIS i systemu EUROPHYT, wydawania elektronicznych 

świadectw zdrowia zwierząt, świadectw urzędowych, świadectw 

zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych i dokumentów handlowych, 

stosowania podpisów elektronicznych i funkcjonowania systemu 

TRACES oraz uchylające decyzję 97/152/WE (Dz. Urz. UE z 2021 r. 

L 109, s. 60). 

rozporządzenie 

wykonawcze 

2021/1079 

- rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2021/1079 

z 24.6.2021 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania 

niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
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i Rady UE 2019/880 w sprawie wprowadzania i przywozu dóbr kultury 

(Dz. Urz. UE z 2021 r. L 234, s. 67). 

rozporządzenie 

wykonawcze 

2021/1533 

- rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2021/1533 

z 17.9.2021 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz 

paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii 

w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima 

i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/6 (Dz. Urz. UE 

z 2021 r. L 330, s. 72). 

rozporządzenie 

wykonawcze 

2021/1900 

- rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2021/1900 

z 27.10.2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 

2019/1793 w sprawie tymczasowego zwiększenia kontroli 

urzędowych i środków nadzwyczajnych regulujących wprowadzanie 

do Unii niektórych towarów z niektórych państw trzecich, wykonujące 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 

i (WE) nr 178/2002 (Dz. Urz. UE z 2021 r. L 387, s. 78). 

TfUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z 2010 r. C 

83, s. 47). 

u.c.p.g. - 

 

ustawa z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t. jedn. z 2021 r. poz. 888 ze zm.). 

u.k.r.k. - ustawa z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t. jedn. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1709). 

ustawa o 

doręczeniach 

elektronicznych 

- ustawa z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2320 ze zm.). 

ustawa o 

podpisie 

elektronicznym 

- ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

262 ze zm.; nie obowiązuje). 

ustawa o 

usługach 

zaufania  

- ustawa z 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797). 

zákona o 

elektronickém 

podpisu 

- zákon č. 227/2000 o elektronickém podpisu a o změně některých 

dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) (Sbírka zákonů, 

Částka č. 68, Předpis 227/2000, strana 3290-3297). 
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Publikatory 

Dz. U. - Dziennik Ustaw 

Dz. Urz. UE - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 

Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego 

- Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 

 

Inne skróty 

art. - artykuł 

COI - Centralny Ośrodek Informatyki 

ePUAP - elektroniczna platforma usług administracji publicznej 

etc. - et cetera 

EZD - system elektronicznego zarządzania dokumentacją 

HSM - Hardware Security Module 

KIO - Krajowa Izba Odwoławcza 

kol. - kolumna 

lit. - litera 

m.in. - między innymi 

NBP - Narodowy Bank Polski 

np. - na przykład 

NSA - Naczelny Sąd Administracyjny 

pkt - punkt 

poz. - pozycja 

r. - rok 

Rada UE - Rada Unii Europejskiej 

s. - strona, strony 

SKO - Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

t. - tom 

tj. - to jest 

t. jedn. - tekst jednolity 

ubezpieczenie 

OC 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

UE - Unia Europejska 



11 

 

ust. - ustęp 

w. - wiek 

WSA - wojewódzki sąd administracyjny 

ze zm. - ze zmianami 

zob. - zobacz 

ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
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Wprowadzenie 

Pieczęć wykorzystywano od wieków w celu uwierzytelniania dokumentów w postaci 

papierowej, a także zabezpieczania nienaruszalności przedmiotów oraz pomieszczeń. 

W historii były okresy, w których pieczęć odgrywała rolę kluczowego czynnika 

zabezpieczającego obrót prawny, ważniejszego nawet niż podpis osoby fizycznej. 

Współcześnie obserwuje się dewaluację pieczęci. Nie jest wręcz wykluczone, że to 

schyłek pieczęci tradycyjnie rozumianej jako odcisk określonego znaku w laku, wosku czy 

tuszu. Są dwa główne powody takiego stanu rzeczy. Po pierwsze jest to utrata przez pieczęć 

tradycyjną walorów, które czyniły to narzędzie atrakcyjnym dla uczestników obrotu prawnego 

poszukujących różnego rodzaju środków podnoszących poziom bezpieczeństwa tegoż obrotu. 

Po drugie rozwój Internetu sprawia, że obrót prawny coraz szerzej przenosi się do przestrzeni 

cyfrowej. Proces ten jest tak bardzo zaawansowany, że zaczęto posługiwać się określeniem 

elektronicznego obrotu prawnego. Nie jest to pojęcie prawne posiadające definicję legalną. 

Natomiast jest ono używane w języku prawniczym. J. Janowski przyjmuje, że elektroniczny 

obrót prawny, to „wymiana prawna i komunikacja elektroniczna” a zarazem „całokształt 

czynności prawnych i czynności urzędowych, dokonywanych w postaci elektronicznej, tj. 

z zastosowaniem elektronicznych nośników informacji oraz środków komunikacji 

elektronicznej”1. Rozwój elektronicznego obrotu prawnego stymuluje informatyzacja prawa, 

rozumiana jako rozległe procesy informatyzacji czynności i stosunków prawnych oraz prawnie 

doniosłych działań i struktur2. Informatyzacja prawa i elektronizacja obrotu prawnego są więc 

ze sobą ściśle powiązane. A. M. Arkuszewska zaznacza jednak, że informatyzacja ma charakter 

uprzedni względem elektronizacji obrotu prawnego, do którego prowadzi3. J. Worona, która 

analizując poglądy doktryny zebrała wady i zalety elektronicznego obrotu prawnego, wśród 

tych pierwszych wskazuje możliwość wykorzystania cyberprzestrzeni w działalności osobistej, 

zawodowej, aktywności publicznej i prywatnej. Elektroniczny obrót prawny bazuje na 

szybkości wymiany informacji, wiąże się z mobilnością umożliwiającą podejmowanie działań 

z każdego miejsca na ziemi. Ponadto bazuje na dynamicznej infrastrukturze ukierunkowanej na 

zwiększenie efektywności, bezpieczeństwa, niezawodności, w tym poprzez automatyzację 

i posługiwanie się coraz inteligentniejszym oprogramowaniem. Z kolei wśród 

 
1 J. Janowski, Kontrakty elektroniczne w obrocie prawnym, Warszawa 2008, Lex (dostęp: 26.10.2021 r.). 
2 P. Pietrasz, Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne, 

Warszawa 2020, Lex (dostęp: 26.10.2021 r.).  
3 A. M. Arkuszewska, Informatyzacja pozasądowych form rozwiązywania sporów, [w:] K. Flaga-Gieruszyńska, 

J. Gołaczyński (red.), Prawo nowych technologii, Warszawa 2021, Lex (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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najpoważniejszych wad elektronicznego obrotu prawnego wymienia się wysokie ryzyko 

związane z bezpieczeństwem informacji, w tym możliwość przechwycenia i modyfikowania 

danych, a także trudności w identyfikacji uczestników tego obrotu, w tym ryzyko ukrycia lub 

zmiany tożsamości4. Mając na względzie te zagrożenia, a także to, że nośnikiem, w znaczeniu 

medium, elektronicznego obrotu prawnego są dane w postaci elektronicznej5, potrzebne są 

narzędzia, które dostatecznie zabezpieczą te dane. Pieczęć tradycyjna z racji swojej materialnej 

postaci oczywiście takim narzędziem być nie może. Jeśli jednak potraktuje się pieczęć nie jako 

przedmiot mający fizyczną postać, a jako zestaw pewnych funkcji, to okazuje się, że jest 

możliwa obecność pieczęci również w elektronicznym obrocie prawnym. Nie będzie to rzecz 

jasna pieczęć tradycyjna, a zupełnie nowy rodzaj, czyli pieczęć elektroniczna, niemniej cel 

stosowania tej drugiej jest zbieżny z celem używania pierwszej. Zarówno bowiem w przypadku 

dokumentów w postaci papierowej, jak i dokumentów elektronicznych chodzi o ich 

zabezpieczenie, a tę funkcję może realizować pieczęć. O ile więc przenoszenie czynności 

prawnych do cyberprzestrzeni eliminuje potrzebę korzystania z pieczęci tradycyjnej, o tyle 

jednocześnie kreuje obszary, w obrębie których może dochodzić do używania pieczęci 

elektronicznej.  

Wyrazem zrozumienia potrzeb wynikających z rozwoju elektronicznego obrotu 

prawnego jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 910/2014 z 23.7.2014 r. 

w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE6. Akt ten 

ustanawia nowy system bezpiecznych interakcji elektronicznych między obywatelami, 

przedsiębiorstwami i władzami publicznymi. Reguluje usługę podpisu elektronicznego, usługę 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego, usługę elektronicznych znaczników czasu oraz 

wprowadza nieznane dotąd w Polsce rozwiązanie – właśnie wspomnianą pieczęć elektroniczną. 

Oznacza ona dane w postaci elektronicznej, które dodane do innych danych w postaci 

elektronicznej lub logicznie z nimi powiązane, zapewniają autentyczność pochodzenia oraz 

integralność tych danych7. Wyróżnia się przy tym różne rodzaje pieczęci elektronicznej, jak 

zwykła, zaawansowana i kwalifikowana pieczęć elektroniczna8. W przeciwieństwie do podpisu 

elektronicznego, który zawsze składa osoba fizyczna, dysponentem pieczęci elektronicznej jest 

 
4 J. Worona, Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe. Status quo i perspektywy, Warszawa 2020, Lex (dostęp: 

26.10.2021 r.). 
5 J. Janowski, Kontrakty… 
6 Dz. Urz. UE z 2014 r. L 257, s. 73. 
7 Art. 3 pkt 25 rozporządzenia eIDAS. 
8 Art. 3 pkt 26 i 27 rozporządzenia eIDAS. 
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osoba prawna. W rozporządzeniu eIDAS zostało wyjaśnione, że termin „osoba prawna” należy 

rozumieć szeroko jako wszystkie podmioty ustanowione na mocy prawa państwa 

członkowskiego lub podlegające temu prawu, niezależnie od ich formy prawnej9. Motywem 

stojącym za wprowadzeniem pieczęci elektronicznej było dostrzeżenie przez unijnego 

prawodawcę problemu zapewnienia autentyczności dokumentów elektronicznych, które nie są 

opatrywane e-podpisem. Rozwój elektronicznego obrotu prawnego wiąże się bowiem ze 

zmianami, w wyniku których w części przypadków koncepcja podpisu elektronicznego rozmija 

się z potrzebami uczestników obrotu. Powszechnieje automatyzacja procesów realizowanych 

w ramach elektronicznego obrotu prawnego. Coraz częściej określone czynności są 

realizowane bez udziału człowieka. W te tendencje wpisuje się koncepcja e-pieczęci, która – 

w przeciwieństwie do podpisu elektronicznego używanego wskutek świadomej decyzji 

człowieka – może być wykorzystywana w ramach zautomatyzowanych procesów zarządzanych 

przez systemy teleinformatyczne. Stosowanie pieczęci elektronicznej ma więc podnosić 

poziom cyberbezpieczeństwa, przy jednoczesnym zachowaniu łatwości w praktycznym 

wykorzystaniu. Narzędzie użytkowane dotychczas jedynie w wybranych państwach ma 

funkcjonować na terenie całej UE, dając pewność co do pochodzenia i integralności 

dokumentów zabezpieczonych przy wykorzystaniu tego narzędzia. 

Rozporządzenie eIDAS rozpoczęto stosować na terenie UE 1.7.2016 r., rozpoczynając 

proces wieloletnich zmian legislacyjnych w państwach członkowskich. Na poziomie prawa 

krajowego należy doprecyzować lokalne regulacje w zakresie objętym rozporządzeniem oraz 

dokonać zmian niezbędnych dla prawidłowej realizacji wymagań stawianych przez unijny akt. 

Jest to o tyle istotne, że rozporządzenie eIDAS ustanawia ogólne ramy regulacji pieczęci 

elektronicznej, ale powszechne jej wykorzystanie zależy od spójnych i konsekwentnych działań 

podejmowanych na poziomie krajowym. Obecnie ten proces trwa. Pierwszym aktem krajowym 

odwołującym się do rozporządzenia była ustawa z 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej10, ale nie ma ona charakteru kompleksowej regulacji. Polski 

prawodawca nie zdecydował się na uchwalenie odrębnej ustawy, która w jednym miejscu 

gromadziłaby szczegółowe przepisy związane z pieczęcią elektroniczną. Zakres stosowania 

tego narzędzia ma wynikać z przepisów odnoszących się do konkretnych procesów, podobnie 

jak ma to obecnie miejsce w przypadku podpisu elektronicznego. W takiej sytuacji zasadne jest 

stawianie pytań dotyczących obszarów, w których zastosowanie pieczęci elektronicznej 

 
9 Motyw 68 rozporządzenia eIDAS.  
10 T. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797. 
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przyniesie korzyści, a co za tym idzie, w jakich procesach należy umożliwić wykorzystanie 

opisywanego narzędzia. 

Ogólnym celem teoretycznym pracy jest wypełnienie luki poznawczej w zakresie 

pieczęci elektronicznej i jej roli w elektronicznym obrocie prawnym w Polsce. W polskim 

piśmiennictwie wnikliwe analizy dotyczą podpisu elektronicznego, natomiast brakuje 

monografii prezentującej w wyczerpujący sposób problematykę pieczęci elektronicznej. 

Wynika to z faktu, że narzędzie to nie występowało dotychczas w rodzimym systemie 

prawnym. Literatura ogranicza się do pojedynczych rozdziałów w szerszych tematycznie 

opracowaniach, a także artykułów naukowych w większości koncentrujących się na formalno-

dogmatycznym ujęciu tematu. Nie ma natomiast publikacji zawierających propozycje 

możliwych do zastosowania w Polsce sposobów wykorzystania pieczęci elektronicznej oraz 

identyfikujących i opisujących praktyczne problemy, które mogą towarzyszyć temu procesowi. 

Dlatego też celem praktycznym badań jest ustalenie, jak zastosować w elektronicznym obrocie 

prawnym e-pieczęć, by wykorzystać jej potencjał z korzyścią dla uczestników tego obrotu. 

Istotne jest również zidentyfikowanie barier, które mogą wystąpić w trakcie wdrażania 

w Polsce tego narzędzia. 

Efektywne wykorzystanie pieczęci elektronicznej, jako swoistego novum w polskim 

systemie prawnym, wymaga z jednej strony poznania możliwości tego narzędzia, z drugiej zaś 

skonfrontowania tych możliwości z prawną regulacją e-pieczęci. W zależności od przyjętego 

kierunku, działania legislacyjne mogą bowiem wspierać rozwój pieczęci elektronicznej, jak 

również prowadzić do ograniczania jej potencjału. Ramy prawne pieczęci elektronicznej to nie 

tylko rozporządzenie eIDAS wraz z aktami wykonawczymi, ale także wszystkie te przepisy 

zawarte w innych wiążących aktach prawa unijnego oraz w aktach prawa krajowego, które 

odwołują się do opisywanego narzędzia. Te regulacje mogą bowiem wpływać na to, w jakich 

obszarach i w jaki sposób można wykorzystywać e-pieczęć.  

Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie głównej tezy pracy, zgodnie 

z którą wdrożenie rozwiązań opartych na wykorzystaniu pieczęci elektronicznej zwiększa 

efektywność działań uczestników elektronicznego obrotu prawnego. W celu weryfikacji tezy 

głównej sformułowano również tezy pomocnicze: 

- funkcje realizowane dotąd przez pieczęć tradycyjną w obrocie prawnym mogą być przejęte 

przez pieczęć elektroniczną z korzyścią dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa 

elektronicznego obrotu prawnego; 
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- użyteczność bardziej zaawansowanych w ujęciu technicznym rodzajów pieczęci 

elektronicznej jest większa w elektronicznym obrocie prawnym w stosunku do mniej 

zaawansowanych rodzajów pieczęci elektronicznej; 

- ramy prawne pieczęci elektronicznej w obecnym kształcie nie przyczyniają się do 

wykorzystania w pełni jej potencjału.   

W zasadniczej części pracy w celu realizacji zamierzeń badawczych zastosowano 

metodę prawno-dogmatyczną obejmującą analizę i interpretację przepisów prawnych 

z wykorzystaniem odnoszącego się do nich dorobku orzecznictwa i doktryny. Badania 

niezbędne do zweryfikowania przedstawionych tez objęły przede wszystkim wielopoziomową 

regulację prawną, na którą składają się rozporządzenie eIDAS wraz z wydanymi do niego 

rozporządzeniami i decyzjami wykonawczymi, inne wiążące akty prawa UE, przepisy ustawy 

o usługach zaufania wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz przepisy krajowych ustaw 

i rozporządzeń regulujących określone procesy z wykorzystaniem pieczęci elektronicznej. 

Analizie poddane zostały również projekty aktów prawnych. Znaczenie badawcze mają 

bowiem nawet te koncepcje, które ostatecznie nie zostały przyjęte, ponieważ w dynamicznie 

zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym pieczęci elektronicznej ukazują one zamiary 

ustawodawcy, do których może on powracać na etapie kolejnych prac legislacyjnych.   

Dla wyodrębnienia wszystkich wiążących aktów prawa UE oraz wszystkich krajowych 

ustaw i rozporządzeń, które w treści odwołują się do pieczęci elektronicznej – przyjętych 

w okresie od 1.7.2016 r., kiedy rozpoczęto stosowanie rozporządzenia eIDAS, do 31.12.2021 

r. – wykorzystano zaawansowane narzędzia analizy big data oferowane przez prawnicze 

systemy wyszukiwawcze. Pozwoliło to określić skalę działań legislacyjnych prawodawców 

unijnego i polskiego, a następnie przejść do analizy i interpretacji przepisów przy 

wykorzystaniu  metody prawno-dogmatycznej.   

Metody historyczna i porównawcza zostały zastosowane, aby przedstawić ewolucję 

regulacji pieczęci elektronicznej oraz jej roli w elektronicznym obrocie prawnym. Zanim 

powstało rozporządzenie eIDAS poświęcone elektronicznej pieczęci na poziomie całej UE, 

rozwiązanie to występowało w prawie wewnętrznym różnych krajów, m.in. Czech, Estonii oraz 

Hiszpanii. Również w Polsce w 2010 r. podjęto, bez powodzenia, próbę wprowadzenia e-

pieczęci do rodzimego systemu prawnego. Wykorzystanie tych metod było niezbędne, 

ponieważ identyfikacja i ocena doświadczeń innych państw stanowi pomoc przy analizie, które 

rozwiązania w zakresie pieczęci elektronicznej można wdrożyć w polskim systemie prawnym 

przy uwzględnieniu krajowej specyfiki. 
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Istotny walor badawczy ma analiza wypowiedzi doktryny. Co prawda, jak zaznaczono 

wcześniej, w polskiej literaturze brakuje kompleksowego opracowania poświęconego pieczęci 

elektronicznej, niemniej jednak dostępne są publikacje obejmujące wybrane zagadnienia 

problemowe dotyczące pieczęci elektronicznej i prezentujące je w ujęciu teoretycznym. Z kolei 

odwołanie się do zagranicznych opracowań zawierających ustalenia dotyczące stosowania 

pieczęci elektronicznej w państwach UE jest pomocne przy wypracowywaniu wniosków, jak 

wdrażać opisywane narzędzie w Polsce, by uniknąć błędów i trudności, które wystąpiły 

w innych krajach. Takie znaczenie mają także nieliczne orzeczenia sądów, w których pojawia 

się zagadnienie pieczęci elektronicznej.  

Celem zastosowania przywołanych wyżej metod badawczych jest uzyskanie 

wielowymiarowego ujęcia opisywanego tematu.  

Praca składa się z pięciu rozdziałów, z których każdy został podzielony na podrozdziały 

zawierające wyodrębnione zagadnienia problemowe. Praca zawiera także wstęp 

i podsumowanie wyników przeprowadzonej analizy. 

W rozdziale pierwszym przedstawiono rys historyczny wykorzystywania w obrocie 

prawnym pieczęci tradycyjnej. Ma to na celu ogólne wprowadzenie do tematyki pracy, ale 

i pokazanie procesu stopniowej utraty przez pieczęć tradycyjną przypisywanych jej wartości, 

jako narzędzia służącego podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa obrotu prawnego. Jeszcze 

kilkadziesiąt lat temu, gdy pieczęcie tradycyjne były produkowane wyłącznie przez określone 

instytucje, a nie dystrybuowane na wolnym rynku, stanowiły swego rodzaju dodatkowe 

zabezpieczenie dokumentów w postaci papierowej. Obecnie, gdy pieczęć o dowolnej treści 

można wyrobić w punktach usługowych, sama w sobie nie gwarantuje ona wiarygodności. 

Jednocześnie do obrotu prawnego – a konkretnie do wyodrębnionej jego części, tj. 

elektronicznego obrotu prawnego – wprowadza się nowe narzędzie, czyli pieczęć 

elektroniczną, która w przestrzeni cyfrowej może realizować rolę, którą pierwotnie odgrywała 

pieczęć tradycyjna w obrocie wykorzystującym dokumenty w postaci papierowej. 

Niejednokrotnie weryfikując tezy stawiane w kolejnych rozdziałach pracy konieczne jest 

odwoływanie się do tej części rozprawy opisującej ewolucję przechodzenia od pieczęci 

tradycyjnej do elektronicznej. Historia pieczęci tradycyjnej uwidacznia bowiem wady tego 

narzędzia i odnoszenie się do niej jest niezbędne przy dokonywaniu oceny, czy pieczęć 

elektroniczna doprowadziła do wyeliminowania tych wad. W rozdziale pierwszym 

przedstawiono genezę pieczęci elektronicznej. Następnie, bazując na analizie 

prawnoporównawczej zaprezentowano sposoby regulowania zagadnienia e-pieczęci 

w systemach różnych państw, w tym spoza Europy. Jeśli chodzi o przepisy dotyczące pieczęci 
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elektronicznej w Europie, to wybrano regulacje albo z państwa niebędącego członkiem UE, 

albo takie, które co prawda przyjmowano w państwach członkowskich, ale jeszcze przed unijną 

reformą. Takie założenie wynika z potrzeby zaakcentowania chronologii prawnej regulacji e-

pieczęci, gdzie pierwotnym jej źródłem są systemy prawa krajowego, a nie przepisy unijne. 

Analiza prawnoporównawcza pozwoliła również wyodrębnić zarówno elementy wspólne dla 

tych regulacji, które w związku z tym można traktować jako swego rodzaju fundament dla ram 

prawnych e-pieczęci, jak i elementy różne dla poszczególnych systemów.  

W rozdziale drugim przedstawiono proces kształtowania się prawnej regulacji pieczęci 

elektronicznej na poziomie UE, w tym genezę podjęcia prac legislacyjnych w tym zakresie, jak 

i sam ich przebieg. Omówione zostały cele, założenia i zasady rozporządzenia eIDAS 

dotyczące pieczęci elektronicznej. Opisane zostały regulacje unijnego rozporządzenia wspólne 

dla wszystkich rodzajów e-pieczęci. Analizie poddano praktyczne znaczenie takich reguł, jak 

zasada niedyskryminacji pieczęci elektronicznych, zasada domniemania integralności danych 

i autentyczności tych danych, z którymi powiązana jest kwalifikowana pieczęć elektroniczna, 

zasada wzajemnego uznawania kwalifikowanych pieczęci elektronicznych, zasada 

bezpieczeństwa transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym czy też zasada zgodności 

z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W dalszej części rozdziału 

scharakteryzowano również proces dostosowywania polskich regulacji prawnych do przepisów 

rozporządzenia eIDAS poprzez ustawę o usługach zaufania wraz z aktami wykonawczymi. 

Następnie zaprezentowano wyniki badania działań legislacyjnych polskiego prawodawcy 

w zakresie tematyki pieczęci elektronicznej. W ujęciu ilościowym badanie pokazuje skalę 

działań prawodawcy i identyfikuje w systemie prawnym wszystkie ustawy i rozporządzenia 

zawierające w treści odwołanie do e-pieczęci wydane w okresie od 1.7.2016 r. do 31.12.2021 r.  

Dwa kolejne rozdziały mają analogiczną strukturę. Każdy składa się z czterech 

podrozdziałów z podobnie podzielonym zakresem przedmiotowym, przy czym rozdział trzeci 

jest poświęcony zwykłej i zaawansowanej pieczęci elektronicznej, podczas gdy rozdział 

czwarty podejmuje tematykę kwalifikowanej e-pieczęci. Rozdzielenie obu zagadnień, zamiast 

ich omówienie w jednym rozdziale, jest motywowane potrzebą wykazania różnic pomiędzy 

poszczególnymi rodzajami pieczęci elektronicznej oraz przeanalizowania, czy i w jaki sposób 

różnice te przekładają się na użyteczność każdej e-pieczęci. Przedstawienie poszczególnych 

rodzajów opisywanego narzędzia następuje w ujęciu interdyscyplinarnym, a więc 

uwzględniającym zarówno uwarunkowania prawne, jak i techniczne. Badanie zasadności 

stanowienia unormowań prawnych dla stosowania pieczęci elektronicznej w określonych 

przypadkach nie jest bowiem możliwe w oderwaniu od rozwiązań techniczno-organizacyjnych 
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dotyczących opisywanego narzędzia. Częścią zarówno trzeciego, jak i czwartego rozdziału jest 

analiza skutków prawnych, które można osiągnąć posługując się danym rodzajem e-pieczęci. 

Skutki te są określone zarówno w prawie unijnym, jak i krajowym. W celu przeanalizowania 

tej pierwszej kategorii przeprowadzono badanie identyfikujące wszystkie wiążące akty prawa 

wydane przez unijnego prawodawcę w okresie od 1.7.2016 r. do 31.12.2021 r., które odwołują 

się do poszczególnych rodzajów e-pieczęci. Natomiast w celu przeanalizowania skutków 

prawnych określonych w aktach prawa krajowego pogłębiono badanie, o którym mowa w 

rozdziale drugim. Zestawienie regulacji rozporządzenia eIDAS oraz aktów wykonawczych z 

innymi wiążącymi aktami prawa unijnego i aktami prawa krajowego pozwala stworzyć pełen 

obraz ram prawnych pieczęci elektronicznej oraz ocenić rzeczywistą moc prawną tego 

narzędzia.  

W rozdziale piątym pracy dokonano oceny tego, czy ramy prawne pieczęci 

elektronicznej w obecnym kształcie w odpowiedni sposób wykorzystują potencjał opisywanego 

narzędzia. Ocena koncentruje się na dwóch możliwych do wykorzystania funkcjach, które 

może realizować e-pieczęć, tj. zabezpieczaniu integralności i autentyczności pochodzenia 

danych w postaci elektronicznej oraz stanowieniu nośnika oświadczeń woli osób prawnych. 

Ocenie towarzyszą postulaty dotyczące wprowadzenia do obowiązujących regulacji 

określonych modyfikacji i uzupełnień. W odrębnym podrozdziale dokonano analizy tego, czy 

i w jaki sposób wykorzystanie potencjału e-pieczęci może przełożyć się na efektywność działań 

administracji publicznej. Ocena tego wpływu bazuje na przykładach konkretnych spraw 

administracyjnych. Klamrą spinającą pracę jest ostatnia część rozdziału piątego, w której 

następuje powrót do podjętej w rozdziale pierwszym tematyki pieczęci tradycyjnej. Tym razem 

chodzi o zaprezentowanie odrębności pieczęci tradycyjnej i elektronicznej. Mając na względzie 

zawarte we wcześniejszych rozdziałach przedstawienie e-pieczęci w wymiarze prawnym 

i technicznym należy wskazać obszary, w przypadku których pieczęć elektroniczna nie jest 

w stanie realizować w elektronicznym obrocie prawnym funkcji odpowiadających tym 

funkcjom, które pieczęć tradycyjna spełnia w obrocie prawnym.  
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Rozdział 1 - Pieczęć i jej rodzaje 
 

1.1. Wstęp 

Pieczęć (łac. sigillum11) jest wpisana w historię życia społecznego, gospodarczego 

i politycznego ludzkości. Potwierdzeniem istotności tego zagadnienia jest to, że wykształciła 

się sfragistyka12, czyli nauka pomocnicza historii zajmująca się badaniem pieczęci jako źródła 

historycznego13. Na przestrzeni wielowiekowych dziejów pieczęci zmieniało się rozumienie 

tego pojęcia, a także znaczenie dla obrotu prawnego.  

W ujęciu fundamentalnym pojęcie „pieczęć” jest definiowane jako płytka drewniana 

z uchwytem, z wypukłym wizerunkiem, znakiem, tekstem wyrytym w kauczuku, używana do 

odbijania tuszem na papierze albo płytka, zwykle metalowa, z wyrytym wizerunkiem, znakiem, 

tekstem do odbijania na wosku lub laku. Może to być też wyciśnięty, odbity znak na wosku, 

laku, papierze albo kawałek laku lub wosku z wyciśniętym znakiem przymocowany dla 

uprawomocnienia dokumentu lub jako ochrona zamknięcia. W tym ostatnim znaczeniu pojęcie 

„pieczęć” jest powiązane z pojęciem „plomba”, którą jest ołowiany krążek z odbitą pieczęcią 

zakładany w celu zabezpieczenia towarów i pomieszczeń przed naruszeniem i otworzeniem14. 

Z kolei słowo „pieczątka” to po prostu zdrobnienie pojęcia „pieczęć”15.   

 Pieczęci w tradycyjnym rozumieniu przez wiele wieków udawało się zachować 

przypisaną jej rolę, jako narzędzia służącego zabezpieczaniu dokumentów papierowych. 

Pieczęć, przyporządkowana do określonej osoby fizycznej lub innego podmiotu, stanowiła 

gwarant pochodzenia dokumentu z danego źródła i integralności treści tegoż dokumentu. 

Sytuacja zaczęła się zmieniać w XXI w. Pierwsze dwie dekady tego stulecia z perspektywy 

czasu można określić mianem kryzysu tradycyjnej pieczęci rozumianego jako utrata przez to 

narzędzie przewag zapewniających pieczęci istotne miejsce w obrocie prawnym. Kryzys 

uwidocznił się stopniowym odchodzeniem od korzystania z tradycyjnej pieczęci. Proces ten 

trwa do dzisiaj i oznacza, że pieczęć przestała być narzędziem, które jest wręcz niezbędne do 

zapewnienia bezpiecznego przepływu dokumentów w ramach obrotu prawnego.  

 Przyczyny tego kryzysu są dwie. Pierwszą jest dostępność opisywanego narzędzia. Poza 

wybranymi rodzajami tradycyjnej pieczęci, jak pieczęć urzędowa instytucji państwowej czy 

samorządowej, wyrobienie pieczęci jest łatwe i nie wiąże się z wysokimi kosztami 

 
11 A. Krupa (red.), Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1999, s. 639. 
12 Także jako: sigillografia.  
13 A. Krupa (red.), Encyklopedia…, s. 775. 
14 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1978, t. II, s. 691. 
15 M. Szymczak (red.), Słownik…, t. II, s. 649. 
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ekonomicznymi. Łatwość polega chociażby na tym, że procesowi zamawiania pieczęci z reguły 

nie towarzyszy mechanizm weryfikacji uprawnień do posiadania takiego narzędzia. Ponadto 

coraz częściej, na mocy obowiązujących przepisów, pieczęć zamiast w tradycyjnie rozumianej 

postaci fizycznej, tj. jako odcisk na dokumencie, występuje tylko jako komputerowy nadruk 

określonego znaku na dokumentach papierowych, co tylko podnosi ryzyko fałszerstw i rodzi 

pytania o sens istnienia pieczęci w takiej formie. W tym kontekście pojawia się wątpliwość, 

czy komputerowy nadruk odcisku pieczęci w ogóle można zaklasyfikować jako rodzaj pieczęci. 

Wszystko to dezawuuje tradycyjną pieczęć, jako narzędzie mające podnosić poziom 

wiarygodności dokumentów papierowych.  

 Drugą przyczyną kryzysu jest dynamiczny rozwój komunikacji elektronicznej. 

Prowadzi on do tego, że coraz więcej dokumentów przyjmuje postać elektroniczną16. W takim 

przypadku pieczęć tradycyjna, podobnie jak podpis własnoręczny osoby fizycznej, 

z naturalnych przyczyn nie może stanowić zabezpieczenia e-dokumentów.   

 W perspektywie długoterminowej elektronizacja obrotu prawnego może jednak 

doprowadzić do przełamania niekorzystnych tendencji dotyczących obecności pieczęci 

w obrocie prawnym. Stanie się tak, jeśli nastąpi popularyzacja i rozwój pieczęci elektronicznej. 

U podstaw stosowania tego narzędzia, choć w wielu aspektach różni się od tradycyjnej pieczęci, 

leżą te same motywy, które towarzyszyły ludzkości od wieków, a więc chęć zabezpieczenia 

wiarygodności dokumentów w obrocie prawnym, tyle że odbywającym się w postaci 

elektronicznej. Weryfikacji należy poddać stwierdzenie, że funkcje realizowane dotąd przez 

pieczęć tradycyjną w obrocie prawnym mogą być przejęte przez pieczęć elektroniczną 

z korzyścią dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa elektronicznego obrotu prawnego.  

 

 
16 W niniejszym opracowaniu następuje świadome i konsekwentne posługiwanie się terminem „postać 

elektroniczna”, gdy mowa o dokumentach elektronicznych, mimo że zarówno w literaturze przedmiotu, jak 

i aktach prawnych niejednokrotnie termin „postać elektroniczna” i „forma elektroniczna” występują zamiennie. 

Jak jednak zwraca uwagę K. Wojsyk, należy dokonać wyraźnego rozróżnienia pomiędzy tymi pojęciami. Według 

przyjętego przez niego podziału „postać” to materializacja „formy”. Dokument może więc mieć formę pisemną 

utrwaloną w postaci papierowej lub elektronicznej (zob. np. https://samorzad.pap.pl/kategoria/prawo/brak-pojecia, 

dostęp: 26.10.2021 r.). W podobnym tonie wypowiada się C. Martysz, który wskazuje, że dokument może mieć 

formę tekstową, której istotą jest dokonanie przekazu informacji za pomocą słów i cyfr, zaś postać ma znaczenie 

wyłącznie w sensie technicznym i odnosi się do sposobu przechowywania dokumentu, dlatego może być ona 

papierowa lub elektroniczna (zob. C. Martysz, Czynności przeprowadzenia dowodu z dokumentu, [w:] C. Martysz 

(red.), System Prawa Administracyjnego Procesowego. Dynamika postępowania administracyjnego ogólnego, 

Warszawa 2021, t. II, cz. 4, Lex (dostęp: 26.10.2021 r.)).   
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1.2. Pieczęć tradycyjna jako narzędzie w obrocie prawnym – ujęcie 

historyczne 

O splocie losów pieczęci z dziejami ludzkości świadczy to, że pieczęć była obecna we 

wszystkich wyodrębnionych okresach historii, poczynając od starożytności, przez 

średniowiecze i nowożytność, a skończywszy na czasach współczesnych. Oczywiście przez te 

wszystkie epoki modyfikacjom ulegał wygląd pieczęci, determinowany głównie przez 

materiały, z których wykonywano to narzędzie w poszczególnych okresach. Zmieniały się 

również funkcje pieczęci, gdy w danej epoce wachlarz jej zastosowań był szerszy niż w innej.  

Modyfikacjom nie oparło się również znaczenie prawne pieczęci w poszczególnych epokach. 

Oznacza to, że na przestrzeni wieków były zarówno okresy świetności pieczęci, jak i momenty, 

gdy jej rola w obrocie prawnym traciła na znaczeniu.  

 Przyjmuje się, że starożytność to okres dziejów najstarszych cywilizacji od około 4 tys. 

lat przed naszą erą do 476 r. naszej ery17. Tymczasem, jak podaje wydany w 1960 r. polski 

podręcznik sfragistyki, najdawniejsze realne ślady użytku pieczęci pochodzą z trzeciego 

tysiąclecia przed naszą erą18. Oznacza to, że już przez większą część starożytności pieczęć była 

obecna w życiu ludzi. To samo źródło wskazuje, że pierwsze pieczęcie, jako znaki 

rozpoznawczo-własnościowe, to np. prostokątne płytki gliniane z wyrytymi na jednej stronie 

wyobrażeniami, które wyciskano na świeżej warstwie zapełnionej pismem tablicy glinianej 

(Babilonia) albo walce kamienne opatrzone u podstawy w negatywowo rzeźbione znaki, 

odciskane w miękkiej glinie (Mezopotamia)19. Tak przygotowane pieczęcie na starożytnym 

Wschodzie służyły jako środek zamknięcia zabezpieczający przede wszystkim wnętrza 

grobowców i skarbców, a także zapewniający kontrolę ich nienaruszalności. Sposób 

wykorzystania pieczęci, który w kolejnych epokach stał się podstawowym dla tego narzędzia, 

a więc zamykanie dokumentów pisanych, na starożytnym Wschodzie miał drugorzędne 

znaczenie20. W starożytnych Grecji i Rzymie zakres wykorzystania pieczęci rozszerzał się, 

niemniej wciąż najpopularniejszym zastosowaniem było zamykanie przy użyciu pieczęci 

domów, grobowców czy też skrzyń wypełnionych wartościowymi przedmiotami21. M. Haisig 

podkreśla, że w starożytności pieczęć pełniła swoją rolę przede wszystkim jako środek 

zamknięcia pism i przedmiotów, nie posiadając pełnych walorów prawnych środka 

 
17 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1978, t. III, s. 322. 
18 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, Warszawa 1960, s. 60.  
19 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 62. 
20 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 63. 
21 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 63. 
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wiarygodności22. Nawet bowiem w przypadku pism, jak np. listy, opatrywano je pieczęcią 

w celu zamknięcia, a nie jako wzmocnienie wiarygodności i autentyczności dokumentu23. 

Gwarantem tych ostatnich był własnoręczny podpis wystawcy dokumentu24. Przykładem 

takiego stanu rzeczy była korespondencja cesarzy rzymskich, w przypadku której pieczęć 

służyła jedynie zamykaniu, a nie potwierdzaniu dokumentów25. O ile więc można uznać, że 

pieczęć zadebiutowała już w starożytności, a więc najdawniejszym okresie dziejów ludzkości, 

to na tym etapie odgrywała drugorzędną, pomocniczą rolę, ustępując miejsca własnoręcznemu 

podpisowi osoby fizycznej, która sporządzała dokument.  

 Tak samo, jak według źródeł historycznych, początki stosowania pieczęci nie były 

spektakularne jeśli chodzi o jej popularność czy niezbędność w obrocie prawnym, prawdą jest 

również, że epoka świetności opisywanego narzędzia przyszła stosunkowo szybko, bo już 

w średniowieczu.  Mowa o okresie w historii europejskiej od V do XV w. naszej ery26. Jeśli 

w literaturze przedmiotu pojawiają się stwierdzenia, że pieczęcie są ważnym źródłem nie tylko 

wiedzy o dziejach praktyki kancelaryjnej, ale także poznania kultury materialnej i duchowej 

oraz pozycji prawnej ich właścicieli27, to dzieje się tak niewątpliwie dzięki etapowi 

niesamowitego rozwoju pieczęci, jaki nastąpił w średniowieczu. O ile w starożytności pieczęć 

miała co najwyżej charakter pomocniczy względem podpisu, o tyle w średniowieczu role 

zaczynają się odwracać i pieczęć stopniowo staje się najpierw jednym z podstawowych 

mechanizmów zabezpieczania dokumentów, a następnie głównym kryterium gwarantującym 

autentyczność i wiarygodność. Tym samym wypiera podpis własnoręczny. Przyczyny stojące 

za takim stanem rzeczy były prozaiczne. W średniowieczu duża część społeczeństwa, również 

ta dysponująca pieczęciami, była niepiśmienna, co wykluczało stosowanie podpisu jako środka 

wiarygodności, gdyż byłby on niezrozumiały. Takie ograniczenia nie towarzyszyły pieczęciom, 

które miały formę obrazkową. W tym kontekście w literaturze podaje się przykład Karolingów, 

dynastii rządzącej Francją od VIII do X w. naszej ery28, którzy nie znali sztuki pisania, więc 

głównym znamieniem wiarygodności dokumentów wystawianych na królewskim dworze stała 

się pieczęć. To za jej pomocą utwierdzano moc prawną dokumentów29. Oczywiście proces 

 
22 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 64. 
23 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 63. 
24 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 65. 
25 E. Rimša, Pieczęcie miast Wielkiego Księstwa Litewskiego, Warszawa 2007, s. 23. 
26 M. Szymczak (red.), Słownik…, t. III, s. 455. 
27 M. Starnawska, Pieczęcie zakonów krzyżowych na ziemiach polskich w średniowieczu jako źródło do ich 

dziejów. Perspektywy badawcze, [w:] P. Dymmel (red.), Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej, Lublin 

1998, s. 89. 
28 Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Karolingowie;3920672.html (dostęp: 26.10.2021 r.). 
29 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 67. 
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przechodzenia od kultywowanego w starożytności zwyczaju opatrywania dokumentów 

podpisem własnoręcznym do stosowania w tym celu pieczęci miał charakter ewolucyjny i był 

różnie rozłożony w czasie w poszczególnych państwach. Jednak już w XII w. np. w niemieckiej 

dyplomatyce cesarsko-królewskiej pieczęć posiadała wartość najważniejszego kryterium 

autentyczności. W tym przypadku cesarze, obok pieczęci, posługiwali się podpisem, ale już 

tylko jako dodatkowym środkiem dowodowym w zakresie wiarygodności dokumentu. W tym 

samym okresie jeszcze większą dominację pieczęci widać w praktyce papiestwa. Papież 

Innocenty III zdecydował, że wiarygodność dokumentów ma potwierdzać jedynie odcisk 

pieczęci30. Cytowany już polski podręcznik sfragistyki, powołując się na R. Taubenschlaga, 

wskazuje, że w XIII w. tendencja używania pieczęci jako najważniejszego, a często jedynego 

środka dowodowego autentyczności i wiarygodności dokumentów, tylko się umacniała31. 

Proces przechodzenia od podpisu do pieczęci widać, gdy prześledzi się formuły 

korroboracyjne, które umieszczane na dokumentach niosły informację o środkach 

wykorzystanych do uwierzytelnienia tychże dokumentów. Formuły odwołujące się do pieczęci 

pojawiły się w Europie Zachodniej w drugiej połowie IX w. Następnie, gdy pieczęć stała się 

jedynym środkiem wiarygodności dokumentu, formuły te zaczęto określać mianem formuły 

sigillacyjnej32. Generalnie przyjmuje się, że okres od IX do XIV w. to czas stale wzrastającego 

znaczenia prawnego pieczęci33. 

 W średniowieczu pieczęci z jednej strony używano w podobnych celach, jak 

w starożytności, a więc jako środek zamknięcia wszelkiego rodzaju przedmiotów, których 

nienaruszalność wymagała zabezpieczenia, np. przedmioty znajdujące się pod ochroną 

sądową34. Z drugiej strony powstawało coraz więcej dokumentów pisanych, co okazało się 

głównym stymulatorem rozwoju pieczęci i wyznaczyło jej podstawowe zastosowanie. Dzięki 

swojemu związkowi z dokumentem pieczęć stała się kryterium wiarygodności i środkiem 

dowodowym umacniającym siłę prawną opatrzonego nią pisma. Praktycznie wyjaśnia to 

M. Haisig. Pieczęć zamykająca list chroniła treść przed dostępem do niej osób 

nieuprawnionych. Tylko bowiem nieuszkodzony odcisk pieczęci właściciela świadczył, że bez 

jego wiedzy i zgody nie nastąpiło otwarcie pisma35. Opatrzenie pisma pieczęcią było też 

autoryzacją treści dokumentu przez dysponenta tejże pieczęci. Od strony technicznej pieczęć 

 
30 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 67. 
31 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 70. 
32 T. Kałuski, Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego do połowy XIX wieku, Warszawa 2013, s. 36. 
33 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 76. 
34 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 65-66. 
35 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 66. 
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przywieszano do dokumentu, stosując skomplikowane wiązania, lub odciskano bezpośrednio 

na nim. Co ciekawe, w średniowieczu znaczenie pieczęci było tak duże, że zyskała ona 

nieznaną wcześniej rolę samodzielnego środka komunikacji, niezależnego od dokumentu. 

Innymi słowy zdarzało się, że luźny odcisk pieczęci zastępował w pełni pisemne oświadczenie 

woli lub rozkaz wystawcy pieczęci36. Trafnie funkcje pieczęci średniowiecznej opisał 

P. Wiszewski. Wskazał, że była ona „znakiem rozpoznawczo-własnościowym określonej osoby 

fizycznej lub prawnej, świadectwem wiarygodności i mocy prawnej, wykładnikiem woli 

właściciela, środkiem kontrolującym i zabezpieczającym nienaruszalność zamkniętego 

pieczęcią pisma lub przedmiotu oraz środkiem przekazu informacji ideologicznych”37.  Jeszcze 

dalej poszedł E. Rimša, który stwierdził, że „pieczęć często była swoistym tabu, zakazującym 

obcej osobie otwierania zapieczętowanego listu, kufra czy kramu. Za samowolne złamanie 

pieczęci mogła grozić kara. Wszystko to otaczało pieczęć aureolą świętości, uczyniło z niej 

niepodważalny atrybut władzy, prawa i siły, reprezentujący właściciela pieczęci jako 

uprzywilejowanego członka społeczeństwa”38.  

 Rodzaje dokumentów opatrywanych pieczęcią były determinowane tym, kto mógł 

dysponować tym narzędziem. Trzeba bowiem pamiętać, że dostęp do pieczęci w początkowej 

fazie jej rozwoju był ograniczony. Dysponentami pieczęci byli przede wszystkim panujący, 

dostojnicy oraz wysocy rangą duchowni. Początkowo pieczęcie posiadały jedynie osoby 

znajdujące się najwyżej w danej hierarchii. Jak wyjaśnia M. Haisig, w okresie ustalania się roli 

prawnej pieczęci i organizowania kancelarii obsługujących poszczególne osoby, jak np. 

władców, wystawcy dokumentów posługiwali się jedną pieczęcią, którą były uwierzytelniane 

wszelkie dokumenty wychodzące spod ich ręki, bez względu na treści i charakter. Dopiero od 

końca XII w. wraz ze wzrostem liczby dokumentów zaczęto wyodrębniać różne rodzaje 

pieczęci, obok pieczęci głównej także te mniejsze do pieczętowania pism mniejszej wagi39. Za 

tym podziałem szło zróżnicowanie mocy prawnej pieczęci. Dlatego też, np. przy wstępowaniu 

miast do Związku Pruskiego, wymagano, żeby miejscowości opatrywały dokumenty akcesyjne 

pieczęciami większymi, które miasta posiadały za zgodą swego pana zwierzchniego i których 

użycie wiązało się ze zgodą tegoż zwierzchnika, co miało zapewnić postanowieniom wieczystą 

trwałość40. Również w Kościele krąg dysponentów pieczęci stopniowo się zwiększał 

 
36 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 60. 
37 P. Wiszewski, Średniowieczna śląska pieczęć klasztorna jako środek przekazu informacji (XIII – 1 połowa XVI 

w.), [w:] P. Dymmel (red.), Pieczęć…, s. 11. 
38 E. Rimša, Pieczęcie…, s. 11-12. 
39 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 85-86. 
40 M. Hlebionek, Pieczęcie przy dokumentach Związku Pruskiego. Akt erekcyjny i dokumenty akcesyjne, Toruń 

2017, s. 23, 28.  
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począwszy od papieża i obejmował coraz to niższych rangą hierarchów. Uwierzytelnianie 

dokumentów kościelnych przy pomocy pieczęci zostało rozpowszechnione dzięki stosownym 

dekretom papieża Aleksandra III z XII w.41. W pewnym momencie doszło do tego, że pieczęcie 

posiadali nawet wikariusze i byli zobligowani do ich używania przy wszystkich wystawianych 

przez siebie dokumentach42. Pieczętowali oni również otrzymane od przełożonych rozkazy 

i okólniki, a następnie odsyłali, co było znakiem, że polecenie przeczytali i wykonali43. 

Podobny proces, tj. uzyskiwanie pieczęci w sposób kaskadowy wraz z upływem czasu przez 

coraz to niższe szczeble hierarchii, wystąpił także w zakonie krzyżackim44. Pieczęcie przyjęły 

się również w cechach, czyli stowarzyszeniach rzemieślników. Służyły im do uwierzytelniania 

różnego rodzaju sprawozdań, wykazów finansowych, umów kupna i sprzedaży oraz dzierżawy, 

testamentów czy skryptów dłużnych45, a także świadectw nauki rzemiosła46. Z kolei w miastach 

pieczęć sprawdzała się w aktach transakcyjnych, umowach zawieranych z innymi miastami, 

instrukcjach, statutach, pismach kierowanych do innych instytucji, kwitach finansowych, czy 

odpisach potwierdzających przywileje miejskie47, także w dokumentacji sądowej48. Pieczęcie 

były związane z funkcjonowaniem miejskich władz samorządowych, jak wójt, rada, burmistrz 

oraz sąd i w ten sposób tworzyły system sfragistyczny, czyli wzajemnie skorelowany układ 

odpowiadający ustrojowi, strukturze i hierarchii władz miejskich49.  Miasta są zresztą dobrym 

przykładem obrazującym reglamentowanie dostępu do pieczęci. Otóż jej posiadanie miało 

charakter przywileju nadawanego przez władcę wraz z prawami miejskimi, co było traktowane 

w kategoriach istotnego wydarzenia dla danej społeczności samorządowej50. Jeśli z jakichś 

przyczyn pieczęć miasta nie została omówiona w przywileju, mieszczanie musieli zwrócić się 

do władcy o stosowne uzupełnienie51. Co ciekawe, przyznając różnego rodzaju podmiotom 

prawo do posługiwania się pieczęcią regulowano nawet takie detale, jak kolor wosku 

 
41 E. Gigilewicz, Pieczęcie biskupów warmińskich jako źródła heraldyczne, [w:] P. Dymmel (red.), Pieczęć…, 

s. 73. 
42 L. Martínková, Seal as an official symbol? From private personal seal of clergyman to the institutional seal of 

religious authority in the Czech lands at the turn of the 18th and 19th century, [w:] A. Jaworska, R. Jopa, 

K. Madejska (red.), Znaki i symbole w przestrzeni publicznej od średniowiecza do czasów współczesnych, 

Warszawa 2016, s. 325. 
43 M. Gumkowski, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 215. 
44 M. Starnawska, Pieczęcie…, [w:] P. Dymmel (red.), Pieczęć…, s. 99. 
45 T. Kałuski, Pieczęcie…, s. 35-36. 
46 B. Marcisz, Ikonografia pieczęci cechowych miasta Wrocławia (XV – XIX w.), [w:] P. Dymmel (red.), Pieczęć…, 

s. 227. 
47 E. Rimša, Pieczęcie…, s. 48. 
48 P. Dymmel, System sfragistyczny średniowiecznego Lublina. Próba rekonstrukcji, [w:] P. Dymmel (red.), 

Pieczęć…, s. 201. 
49 P. Dymmel, System…, [w:] P. Dymmel (red.), Pieczęć…, s. 194. 
50 E. Rimša, Pieczęcie…, s. 34, 36. 
51 E. Rimša, Pieczęcie…, s. 31. 
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używanego do pieczętowania. W średniowieczu możliwość używania czerwonego wosku, co 

do zasady kojarzonego z pieczęciami najwyższych władz, musiała być potwierdzona 

przywilejem nadanym przez władcę zasłużonym instytucjom, co spotykało przede wszystkim 

miasta, ale także np. uniwersytet w Krakowie52. Wyrazem reglamentowania dostępu do 

pieczęci były także nakładane na złotników i rytowników zakazy przyjmowania od nieznanych 

odbiorców zamówień na pieczęcie53.  

 W sytuacji, gdy to od pieczęci zależała moc prawna dokumentu, a więc de facto jego 

wartość, procedura pieczętowania musiała być prowadzona z należytą starannością. 

W średniowieczu wykształcił się więc zawód pieczętarza, a więc urzędnika dysponującego 

pieczęcią państwową, książęcą etc.54. Obecnie trudno sobie wyobrazić potrzebę 

funkcjonowania odrębnego stanowiska pracy dedykowanego pieczętowaniu dokumentów, ale 

wówczas było to konieczne ze względu na technikę opatrywania pism pieczęciami. Było to 

bowiem nie tylko sporządzanie odcisku na dokumencie, co samo w sobie wymagało 

odpowiedniej wprawy i zręczności55, ale i przywieszanie pieczęci do pergaminu, do czego były 

potrzebne specjalne umiejętności urzędników kancelarii56. W całym procesie nie było 

marginesu błędu, ponieważ dokument mógł zostać uznany za nieważny, gdy pieczęć była 

zerwana, przełamana, czy nawet, gdy po prostu zostały naruszone lub były zatarte obrazy czy 

legenda na pieczęci57.    

 W ślad za dużym znaczeniem prawnym pieczęci szła konieczność jej należytej ochrony 

oraz odpowiedzialności z tym związanej. Zabezpieczenia były daleko idące i podchodzono do 

nich niezwykle poważnie. Przykładowo, w XIV w. Rudolf IV, książę austriacki, wydał 

polecenie zamknięcia wielkiej pieczęci kapitulnej Wiednia aż dziewięcioma kluczami. Część 

kluczy służyła do zamknięcia pudełka z pieczęcią, która następnie miała być zamknięta 

w skrzyni, również zabezpieczonej kilkoma zamkami. Jej z kolei mieli pilnować kanonicy58. 

Podobnie poważnie do ochrony pieczęci podchodziły chociażby cechy. Pieczęcie cechów były 

przechowywane w skrzynce cechowej, do której dostęp posiadało ograniczone grono osób, zaś 

do ich otwarcia nierzadko były potrzebne różne klucze znajdujące się u różnych osób59. 

 
52 Z. Piech, Znaki Uniwersytetu Jagiellońskiego jako system, [w:] A. Jaworska, R. Jopa, K. Madejska (red.), 

Znaki…, s. 59. 
53 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 119. 
54 Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego – PWN, 

https://sjp.pwn.pl/doroszewski/pieczetarz;5471468.html (dostęp: 26.10.2021 r.). 
55 M. Gumkowski, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 145. 
56 E. Rimša, Pieczęcie…, s. 195. 
57 E. Rimša, Pieczęcie…, s. 25. 
58 E. Rimša, Pieczęcie…, s. 77. 
59 T. Kałuski, Pieczęcie…, s. 40-41. 
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W zakonach różne klucze niezbędne do otwarcia miejsca przechowywania pieczęci najczęściej 

znajdowały się w posiadaniu zastępcy przełożonego zakonu, zakrystiana i brata wybranego 

specjalnie do pełnienia tej funkcji przez społeczność zakonną60.  E. Rimša  podkreśla, że 

zamykanie tłoków miejskich pieczęci w umocnionych metalem skrzyniach przy wykorzystaniu 

różnych kluczy znajdujących się pod kontrolą różnych osób czy też wywożenie pieczęci 

z zagrożonych miejsc nie należało do wyjątków, a było standardowym mechanizmem 

zabezpieczającym61. Daleko idąca była również odpowiedzialność za niedochowanie 

obowiązków związanych z ochroną pieczęci. Przekonał się o tym burmistrz Pragi, który na 

podstawie wyroku rady miejskiej został ścięty przed własnym domem za to, że zgubił oddaną 

mu pod opiekę pieczęć miejską62.  

 Moc prawna towarzysząca pieczęci kreowała pokusę nadużywania tego narzędzia. 

Fałszowano więc zarówno same pieczęcie, jak i dokumenty, które nimi opatrywano. 

Zagadnienie odróżniania podrobionych pieczęci od prawdziwych było obecne już na wczesnym 

etapie rozwoju tego narzędzia. Już w XII w. papież Innocenty III ostrzegał przed aż 

dziewięcioma sposobami fałszowania dokumentów przy użyciu pieczęci, poczynając od 

najbardziej prymitywnego, czyli przywieszania do dokumentu podrobione pieczęci, a kończąc 

na zdjęciu oryginalnej pieczęci z autentycznego dokumentu i przymocowaniu jej do 

falsyfikatu63. Bardziej zuchwali przestępcy kradli oryginalne tłoki służące do opatrywania 

dokumentów i przedmiotów odciskami pieczęci. Zapobiegać tego typu praktykom miały 

surowe kary. Nadużycie lub podrobienie pieczęci w średniowieczu podlegało takim karom, jak 

najcięższe przestępstwa. W katalogu sankcji do najłagodniejszych należały banicja czy 

grzywny, zaś do tych dalej idących napiętnowanie żelazem, pręgierz, więzienie, a nawet kara 

śmierci64.  

 Okres świetności pieczęci w średniowieczu miał również wymiar artystyczny. Pieczęcie 

nie były tylko narzędziami, które mają odgrywać określone role w obrocie prawnym. Pełniły 

także funkcje reprezentacyjne, jako znak rozpoznawczo-własnościowy dysponentów. Na 

pieczęć składały się obraz napieczętny umiejscowiony w centralnej części pieczęci oraz 

legenda ulokowana przy krawędzi pieczęci. Ten drugi element określał przeważnie dysponenta 

pieczęci oraz zakres prawny jej stosowania65. W przypadku władców chodziło o manifestację 

 
60 E. Zielińska, Siedemnastowieczna pieczęć klasztoru kanoników regularnych laterańskich w Kraśniku, [w:] 

P. Dymmel (red.), Pieczęć…, s. 64. 
61 E. Rimša, Pieczęcie…, s. 81. 
62 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 119. 
63 E. Rimša, Pieczęcie…, s. 197. 
64 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 118. 
65 T. Kałuski, Pieczęcie…, s. 86-87, 111. 
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ich siły, dlatego na obrazach napieczętnych widniały insygnia królewskie i inne symbole 

władzy. W średniowieczu znaczenie miały również takie aspekty, jak rozmiar pieczęci. Duży 

wskazywał na znakomitość, potęgę i autorytet jej właściciela66. Poprzez umieszczanie na 

pieczęciach królewskich chociażby herbów władcy propagowali swoje programy ideowo-

polityczne67. Nie bez powodu pieczęcie książęce były mniejsze niż królewskie68. O walce 

o wpływy przy użyciu pieczęci można też mówić na przykładzie miast. Otóż P. Dymmel podaje, 

że wójtowie, po pojawieniu się w rządzonych przez nich miastach, dla swojej obrony potrafili 

wykorzystywać pieczęć, której legenda z określeniem nazwy urzędu mogła dobrze 

manifestować ich miejsce w strukturze władzy. Z kolei, gdy radzie miejskiej udawało się 

stoczyć skuteczną walkę o wpływy i władzę w mieście, tworzono jej odrębną pieczęć, jako że 

narzędzie to miało manifestować pozycję rady w nowej organizacji samorządu69. Innymi słowy 

można stwierdzić, że w średniowieczu ten, kto miał pieczęć, miał też władzę, bo stanowiła ona 

atrybut człowieka czy instytucji władnej do wydawania i uwierzytelniania dokumentów.  

Za pomocą pieczęci, które dzięki swej formie miały właściwości medialne, można było 

również aktywnie kreować wizerunek dysponenta tego narzędzia. Właściwości medialne brały 

się z tego, że wielokrotnie odciskana pieczęć z tym samym obrazem utrwalała w wyobrażeniach 

ludzi pożądany przez dysponenta wizerunek. Przykładowo, pieczęcie cechów wskazywały na 

pozycję, jaką zajmowali rzemieślnicy w strukturze społeczeństwa średniowiecznego oraz rolę, 

jaką w niej odgrywali70. Najczęściej odwoływano się w nich do charakteru rzemiosła, którym 

trudniły się poszczególne cechy71. Z kolei średniowieczne pieczęcie uniwersytetu w Krakowie 

podkreślały jego sakralno-świecki charakter oraz wskazywały na fundatora uczelni i jej 

patronów72. W przypadku zakonu krzyżackiego pieczęcie wykorzystywane w toku jego 

działalności przynosiły bogate informacje na temat życia i duchowości zakonników73. Podobnie 

działo się w innych organizacjach o charakterze religijnym. O ile zarówno dla nadawcy, jak 

i odbiorcy opieczętowanego dokumentu najważniejszy był komunikat określający tożsamość 

dysponenta pieczęci, to jednak często nadawcy starali się podkreślić na pieczęciach treści 

ideowe, np. opiekę patronów nad klasztorami74. 

 
66 E. Rimša, Pieczęcie…, s. 103. 
67 A. Jaworska, Konotacje herbu Orzeł Biały w sfragistyce monarchów z dynastii Piastów i Jagiellonów (1295-

1572), [w:] P. Dymmel (red.), Pieczęć…, s. 123. 
68 M. Gumkowski, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 185. 
69 P. Dymmel, System…, [w:] P. Dymmel (red.), Pieczęć…, s. 197, 203. 
70 T. Kałuski, Pieczęcie…, s. 9, 84. 
71 T. Kałuski, Pieczęcie…, s. 9, 84. 
72 Z. Piech, Znaki…, [w:] A. Jaworska, R. Jopa, K. Madejska (red.), Znaki…, s. 51. 
73 M. Starnawska, Pieczęcie…, [w:] P. Dymmel (red.), Pieczęć…, s. 119. 
74 P. Wiszewski, Średniowieczna…, [w:] P. Dymmel (red.), Pieczęć…, s. 17. 
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W konsekwencji średniowieczne pieczęcie przypominały małe dzieła sztuki. M. Haisig 

opisuje, że nierzadko pieczęcie w swej wartości odpowiadały najcenniejszym wyrobom 

kunsztu złotniczego i należały do trudnej i odpowiedzialnej dziedziny rzemiosła 

artystycznego75. Ich produkcja kosztowała niemało, co sprawiało, że stać było na nie osoby 

i instytucje zamożne76. Sporządzaniem tłoków77 pieczętnych (typariuszy78)79 zajmowali się 

rzemieślnicy trudniący się rytownictwem, czyli stosowaniem techniki polegającej na wyryciu 

rysunku na płycie metalowej lub drewnianej, z której następnie robi się odbitki80. Wymagało 

to od nich nie tylko znajomości techniki rytowniczej, ale i doświadczenia oraz uzdolnień 

artystycznych, ponieważ ich praca łączyła w sobie umiejętność i precyzję rękodzieła z inwencją 

artysty81. Wygląd tłoka stanowił wypadkową stylu danej epoki i indywidualnego stylu 

wykonawcy82. Był wykonywany z brązu, mosiądzu, stali, żelaza, różnych minerałów, a nawet 

srebra czy złota83. Jego najważniejszą częścią były obrazy napieczętne, które musiały być 

wykonywane z dbałością o szczegóły, ponieważ w czasach, gdy część społeczeństwa nie 

posiadała umiejętności czytania, to właśnie na obrazie spoczywał główny ciężar treści 

przekazywanej przez pieczęć84.  Tak przygotowany tłok służył do odciskania pieczęci przede 

wszystkim w wosku85.  

 Po okresie rozkwitu dla pieczęci nastały gorsze czasy. Proces utraty znaczenia 

prawnego pieczęci, podobnie jak wcześniejszy jej rozwój, miał charakter stopniowy, zaś jego 

początek przypadł na nowożytność, czyli epokę trwającą od końca XV w. naszej ery86. Odwrót 

od pieczęci rozpoczął się na poziomie mniej istotnych dokumentów, następnie obejmując coraz 

ważniejsze kategorie87. Pieczęć traciła przymiot wyłącznego środka potwierdzającego 

autentyczność pochodzenia i moc prawną dokumentu, który opatrywała. Tę rolę ponownie, jak 

w starożytności, zaczynał pełnić własnoręczny podpis osoby fizycznej, najpierw zrównując się 

 
75 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 45. 
76 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 102. 
77 Tłok to pieczęć do odciskania znaków wypukłych; w tym znaczeniu synonim słowa „typariusz”; zob. Słownik 

języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego – PWN, https://sjp.pwn.pl/doroszewski/tlok;5507716.html (dostęp: 

26.10.2021 r.). 
78 Typariusz to metalowy stempel do wyciskania pieczęci. Synonimem tego słowa jest wyraz „tłok”; zob. Słownik 

języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego – PWN, https://sjp.pwn.pl/doroszewski/typariusz;5509896.html 

(dostęp: 26.10.2021 r.). 
79 T. Kałuski zwraca uwagę, że pod pojęciem pieczęci należy rozumieć zarówno odcisk wykonany za pomocą 

tłoka (typariusza), jak i sam tłok (typariusz); zob. Pieczęcie…, s. 45. 
80 M. Szymczak (red.), Słownik…, t. III, s. 155. 
81 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 133. 
82 T. Kałuski, Pieczęcie…, s. 112. 
83 E. Rimša, Pieczęcie…, s. 60. 
84 B. Marcisz, Ikonografia…, [w:] P. Dymmel (red.), Pieczęć…, s. 228. 
85 T. Kałuski, Pieczęcie…, s. 46. 
86 M. Szymczak (red.), Słownik…, t. II, s. 398. 
87 E. Rimša, Pieczęcie…, s. 53. 
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z pieczęcią, a następnie spychając ją do drugiego szeregu. Wskazuje na to ewolucja formuł 

korroboracyjnych z tamtej epoki, w których to podpis ponownie wymienia się jako środek 

legalizacji dokumentu88. Taka zmiana wskazywała na podkreślanie roli jednostki jako czynnika 

sprawczego czynności prawnych podejmowanych w imieniu własnym lub określonej 

organizacji89. Nie oznaczało to jednak całkowitego zaniku pieczęci. Cały czas narzędzie to 

sprawdzało się jako środek służący do zamykania korespondencji90. Natomiast na samych 

pismach odciśnięta pieczęć miała już znaczenie raczej symboliczne91.  

W czasach nowożytnych nastąpiła zmiana podstawowego materiału wykorzystywanego 

do sporządzania pieczęci. Stosowany w średniowieczu w tym celu wosk w XVI w. coraz 

częściej był zastępowany lakiem92. Innym materiałem było ciasto sporządzane 

z niezakwaszonej mąki pszennej, które rozmoczone kładziono na dokumencie i przez 

papierową osłonę odciskano w nim pieczęć. Ten rodzaj był mocno rozpowszechniony m.in. 

w Niemczech w XVIII w.93. Pieczęcie były też mniejsze, nierzadko przyjmowały formę 

sygnetu. Zresztą już pod koniec średniowiecza pieczęcie zaczęły tracić na rozmiarze. 

I podobnie, jak w innych miejscach historii pieczęci o tej przemianie zdecydowała pragmatyka. 

Rosła liczba dokumentów, stawały się one coraz powszechniejsze, a wraz z tym zwiększały się 

wydatki na drogi wosk służący do pieczętowania tych pism. Mniejsze rozmiary miały po prostu 

te koszty zredukować94. Nie bez znaczenia dla tego, że pieczęcie z miniaturowych dzieł 

rzemieślniczych stawały się przeciętnym produktem rękodzieła, pozostawał wspomniany już 

fakt utraty ich znaczenia prawnego95. Innymi słowy pieczęć stała się wyłącznie narzędziem 

użytkowym.  

 Początek pieczęci wykonywanych w tuszu, a więc formie znanej do dziś, w Europie 

w różnych źródłach datuje się na koniec XVII w.96 lub XVIII w.97. Wcześniej stosowano je 

m.in. w Azji98. W pierwszej kolejności używano tuszu czarnego, bo sporządzanego z sadzy. 

W XIX w. pojawiły się inne kolory, jak niebieski, fioletowy, zielony czy czerwony99. Również 

 
88 T. Kałuski, Pieczęcie…, s. 38. 
89 T. Kałuski, Pieczęcie…, s. 109. 
90 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 121. 
91 E. Rimša, Pieczęcie…, s. 26. 
92 T. Kałuski, Pieczęcie…, s. 49. 
93 E. Rimša, Pieczęcie…, s. 94. 
94 E. Rimša, Pieczęcie…, s. 103. 
95 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 133. 
96 E. Rimša, Pieczęcie…, s. 95. 
97 T. Kałuski, Pieczęcie…, s. 49. 
98 E. Rimša, Pieczęcie…, s. 95. 
99 E. Rimša, Pieczęcie…, s. 95. 
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wtedy coraz częściej produkowano pieczęcie z kauczuku lub gumy100, a więc materiałów 

stosowanych przy wykonywaniu tego narzędzia do dziś.  

 O stopniowym osłabianiu funkcji, jakie pełniła pieczęć w obrocie prawnym decydowały 

również takie zdarzenia, które z pozoru sprawiają wrażenie błahych. Przykładowo, stworzenie 

w XIX w. systemu perforowania brzegów koperty listowej, jako mechanizmu 

potwierdzającego, że koperta nie została wcześniej otwarta, odebrało pieczęci rolę narzędzia 

niezbędnego do zamykania korespondencji101. 

 Mimo stopniowej utraty przez pieczęć znaczenia w obrocie prawnym, jeszcze w XX w. 

M. Haisig pisał w polskim podręczniku sfragistyki, że pieczęć „choć zatraciła walory 

wyłącznego kryterium wiarygodności i mocy prawnej opatrywanych jej odciskiem pism”, to 

„dostosowana do potrzeb i wymagań bieżącej doby zachowała (…) znaczenie niezbędnego 

w stosunkach społeczno-prawnych czynnika normalizacji i kontroli codziennego życia”102. 

Jednocześnie zastrzegał, że znamieniem wiarygodności może być jedynie pieczęć urzędowa, 

zaś prywatna nie ma już żadnych walorów prawnych103. 

 

1.3. Ewolucja funkcji i znaczenia prawnego pieczęci tradycyjnej 

Historia pieczęci pokazuje, że na przestrzeni wieków, a nawet całych epok, funkcja tego 

narzędzia nie ulegała zasadniczym zmianom. Począwszy od starożytności pieczęć po pierwsze 

służyła do zabezpieczania zamknięć nieruchomości, przedmiotów i dokumentów. Uszkodzona 

bądź zerwana pieczęć była sygnałem, że ktoś nieuprawniony dostał się do środka 

nieruchomości, wnętrza przedmiotu, czy też dokumentu. Adresat, który otrzymywał kopertę 

z naruszoną przy zamknięciu pieczęcią, mógł domniemywać, że korespondencję w drodze od 

nadawcy do niego przeglądała osoba trzecia. I odwrotnie. Jeśli zapieczętowano wejście do 

jakiegoś pomieszczenia i pieczęć nie była naruszona, to było to świadectwem stanu 

faktycznego, że od momentu umieszczenia pieczęci nikt niepowołany nie dostał się do środka. 

Oczywiście w tym rozumieniu pieczęć – mimo że zmieniały się sposoby jej wykonania oraz 

materiały wykorzystywane do produkcji tego narzędzia – nigdy nie stanowiła bariery, która 

była niemożliwa do przełamania od strony fizycznej, jak chociażby metalowe kraty. Wręcz 

przeciwnie. Zerwanie pieczęci nie było nigdy czymś trudnym. W przypadku tego środka 

zabezpieczającego chodziło o zasygnalizowanie właściwym osobom, że jeśli ów środek jest 

 
100 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 133. 
101 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 123. 
102 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 124. 
103 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 123. 
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naruszony, to wskazuje to na wystąpienie określonych nieprawidłowości, a co za tym idzie 

może być potrzebna stosowna reakcja. Wracając do przywołanego już przykładu: jeśli adresat 

otrzymywał korespondencję zapakowaną w kopertę z naruszoną pieczęcią, to był to dla niego 

sygnał, że ktoś nieuprawniony mógł zapoznać się z treścią dokumentu. Wówczas mógł z kolei 

podjąć środki zaradcze, jak choćby zawiadomić o nieprawidłowościach nadawcę 

korespondencji czy inne instytucje.        

 Druga kluczowa funkcja opisywanego narzędzia to uwierzytelnianie dokumentów. 

Pieczęcie, jako znaki rozpoznawczo-własnościowe osób fizycznych bądź instytucji, 

towarzysząc dokumentom potwierdzały źródło ich pochodzenia i stanowiły autoryzację treści 

tychże dokumentów, tj. zgodności z wolą dysponenta pieczęci. W tym zakresie brak pieczęci 

mógł powodować wadliwość dokumentu, w efekcie czego ten ostatni nie wywoływał skutków.  

 O ile funkcje pieczęci co do zasady nie uległy modyfikacjom, o tyle zmienności – i to 

w zasadniczy sposób – podlegało znaczenie prawne pieczęci. Zaprezentowany we 

wcześniejszej części tego rozdziału przegląd dziejów pieczęci pokazuje, że największe 

znaczenie w obrocie prawnym opisywane narzędzie uzyskało w średniowieczu, gdy w pewnym 

momencie zastąpiło podpis wystawcy dokumentu, jako środek dowodowy w zakresie 

autentyczności i wiarygodności dokumentu. Nowożytność to z kolei okres stopniowego 

powrotu do podpisu, a w efekcie dewaluacji pieczęci w obrocie prawnym. Pieczęć jako znak 

rozpoznawczo-własnościowy nadal mogła występować na dokumentach, czyli pełnić 

przywołaną wyżej funkcję, ale jej obecność już niekoniecznie decydowała o mocy prawnej 

dokumentu. Znamienne jest powiązanie ze sobą losów podpisu osoby fizycznej i pieczęci. 

Historia wskazuje, że wzrost znaczenia prawnego jednego z tych środków odbywał się 

zazwyczaj kosztem drugiego. Okresy równowagi siły prawnej podpisu i pieczęci były 

incydentalne i w perspektywie długoterminowej się nie utrzymywały.  

 Rozpoczęty w epoce nowożytnej proces utraty znaczenia prawnego pieczęci jest 

obecnie kontynuowany. W Polsce jest to proces dwóch prędkości. Z szybszym tempem 

i szerszym zakresem odchodzenia od pieczęci mamy do czynienia w odniesieniu do podmiotów 

prywatnych, zaś wolniejsze jest tempo tego procesu w administracji publicznej.   

 Dewaluacja pieczęci prywatnej bierze się z jej powszechnej dostępności. Można 

dostrzec w historii pewną korelację, a mianowicie, że pieczęć osiągnęła okres świetności wtedy, 

gdy dostęp do niej był ściśle reglamentowany. W średniowieczu możliwość posługiwania się 

pieczęcią wymagała od jej potencjalnego dysponenta, niezależnie czy chodziło o osobę 

fizyczną czy instytucję, uzyskania zgody określonych władz. Oznaczało to, że pieczęci nie 

otrzymywały przypadkowe podmioty, a te, które sprawdzono i chociażby na mocy przywileju 
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uprawniono do posługiwania się opisywanym narzędziem. W efekcie, jeśli dokument 

opatrywała pieczęć, to można ją było traktować jako istotny środek dowodowy w zakresie 

wiarygodności i autentyczności pisma. Procedura ograniczonego dostępu do pieczęci 

powodowała, że w obrocie prawnym można było z zaufaniem przyjmować, że to, co znajduje 

się na legendzie i obrazie napieczętnym jako znak rozpoznawczo-własnościowy osoby 

fizycznej bądź instytucji, odpowiada stanowi rzeczywistemu.    

 Obecnie mamy do czynienia z sytuacją zgoła odwrotną. Bariery stojące na przeszkodzie 

uzyskania pieczęci prywatnej w zasadzie nie istnieją. W wymiarze ekonomicznym wyrobienie 

pieczęci oznacza konieczność poniesienia kosztu rzędu od kilkunastu do kilkudziesięciu 

złotych, co oznacza, że w przeciwieństwie chociażby do epoki średniowiecza, gdy na pieczęć 

mogły sobie pozwolić wyłącznie osoby zamożne, dziś stać każdego na zaopatrzenie się w to 

narzędzie.  

 Brakuje również powszechnie obowiązujących regulacji prawnych narzucających 

konieczność stosowania mechanizmów weryfikacyjnych dla podmiotów prywatnych 

ubiegających się o pieczęć. W konsekwencji podmiot prywatny nie musi uwiarygadniać 

przesłanek przemawiających za tym, że ma prawo posługiwać się pieczęcią o określonej treści, 

jak również nie jest wymagane potwierdzanie przez niego prawdziwości danych, które mają się 

znaleźć w treści pieczęci.  

Potwierdza to przeprowadzone na potrzeby niniejszego opracowania badanie 

empiryczne. Zrealizowano je w październiku 2020 r. wykorzystując metodę tajemniczego 

klienta (ang. mystery client). Ten ostatni odegrał w badaniu ustaloną rolę: przedstawiciel spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością chciał wyrobić pieczęć spółki. W tym celu skontaktował się 

telefonicznie z 14 losowo wybranymi punktami usługowymi zajmującymi się wyrabianiem 

standardowych pieczęci104 m.in. dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

Pytanie, które zostało zadane w każdym z punktów usługowych było następujące: czy na etapie 

wyrabiania pieczęci dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy dostarczyć do punktu 

usługowego dokument potwierdzający dane spółki, jak np. wydruk z Krajowego Rejestru 

Sądowego, czy też wystarczy podać oczekiwaną treść pieczęci bez okazywania jakichkolwiek 

 
104 Badaniem objęto punkty usługowe prowadzone przez następujące osoby fizyczne i spółki posiadające 

zarejestrowaną działalność gospodarczą: Kray-Grey Grzegorz Krajewski (NIP 5261014044), AMB Grzegorz i 

Tomasz Ratyńscy sp. j. (NIP 9721251955), Stempleks.pl sp. z o.o. (NIP: 8992849925), ISPRO sp. z o.o. (NIP: 

6772453383), KAMEL Kryspin Wiśniewski (NIP 9551737652), Firma usługowo-handlowa „Rafcom” Rafał 

Poznański (NIP 5771645513), Paweł Łebkowski Sunpress (NIP: 8971115425), Stemple Marta Rudnik (NIP: 

5271741573), Strefa Xero  - Druk i reklama sp. z o. o. (NIP: 5222998800), Trodat Polska Sp. z o. o. (NIP 

1132374181), Maxprint Cezary Frydrych (NIP 5242191207), Drukpoint S. c. (NIP 8111636277, NIP 

9482038832), Bożena Dejnarowicz (NIP 9511008409), Max Cezary Krzemiński (NIP 5211640880). 
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dokumentów. Po każdym przeprowadzonym połączeniu sporządzono notatkę z rozmowy. 

Ograniczenie próby badawczej do kilkunastu punktów usługowych wynikało z tego, że 

uzyskano w nich 100 proc. zgodność odpowiedzi. Zwiększenie próby badawczej nie było 

celowe, ponieważ prawdopodobnie nie doprowadziłoby do zmiany struktury odpowiedzi.   

Wszystkie objęte badaniem punkty usługowe w trakcie rozmowy telefonicznej 

poinformowały tajemniczego klienta, że dla zamówienia u nich pieczęci spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością nie jest konieczne przedstawianie jakiegokolwiek dokumentu 

potwierdzającego prawdziwość danych mających się znaleźć w treści pieczęci, jak również 

dokumentu potwierdzającego umocowanie klienta do działania w imieniu spółki, a co za tym 

idzie umocowanie do złożenia zamówienia. Wystarczy więc w ramach zamówienia składanego 

za pośrednictwem strony internetowej punktu usługowego, drogą telefoniczną, tudzież 

osobiście, podać oczekiwaną treść pieczęci oraz specyfikację techniczną, jak np. rozmiar 

czcionki czy też kolor tuszu. 

W części punktów brak weryfikacji danych zamieszczanych na pieczęciach tłumaczono 

tym, że „to tylko pieczątka”. Takie stwierdzenie można odebrać jako z góry dezawuujące 

opisywane narzędzie, a co za tym idzie podważające sens jego posiadania i użytkowania. 

Pojawiły się odpowiedzi wskazujące, że „to już nie te czasy”, gdy weryfikowano uprawnienia 

do posiadania pieczęci. W jednej z rozmów padło stwierdzenie, że tylko w przypadku „pieczęci 

z orzełkiem” niezbędne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających prawo do 

użytkowania takiej pieczęci przez zleceniodawcę. W innym punkcie podkreślono, że jedyne co 

jest weryfikowane, to uprawnienia do wyrobienia pieczęci przez lekarzy, policjantów 

i wszystkie te podmioty, gdzie z mocy prawa jest obowiązek posiadania pieczęci. Jeśli chodzi 

o informacje zamieszczane na stronach internetowych poszczególnych punktów usługowych, 

tylko na dwóch z nich pojawiło się ostrzeżenie, że mimo swobodnego dostępu do usługi 

wyrobienia pieczęci, punkt usługowy przestrzega przed bezprawnym użyciem pieczątki. 

W pierwszym przypadku powołano się tu na art. 270 ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny105. 

Przepis ten penalizuje podrobienie lub przerobienie dokumentu, a więc – jak podkreśla punkt 

usługowy – „określa konsekwencje dla osób, które decydują się użyć podrobionej pieczątki do 

sfałszowania dokumentu”. Dodatkowo przedsiębiorca wskazuje, że „już samo nieuprawnione 

posiadanie pieczątki jest przestępstwem”. Odwołał się przy tym do art. 270 ust. 3 k. k., który to 

przepis wyznacza karę dla osoby, która czyni przygotowania do przestępstwa podrobienia lub 

przerobienia dokumentu106. W drugim przypadku ostrzeżenie jest utrzymane w podobnym 

 
105 T. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 ze zm. 
106 https://www.e-pieczatki24.pl/pytania/podrobienie-pieczatki-skutki-prawne/ (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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tonie, dlatego mimo że „zamówienie pieczątki na dowolne dane może wydawać się bardzo 

prostą czynnością” przedsiębiorca odradza podejmowania praktyki podrabiania pieczęci107. 

Praktyka stosowana przez punkty usługowe, jak już wcześniej zasygnalizowano, jest 

zgodna z prawem, ponieważ przepisy nie wymagają weryfikacji podmiotów, które prowadzą 

działalność gospodarczą i chcą wyrobić swoją pieczęć. Niemniej z drugiej strony wydaje się, 

że możliwe byłoby znalezienie podstawy prawnej m.in. do weryfikowania, czy osoba podająca 

się za przedstawiciela określonej osoby prawnej i chcąca wyrobić pieczęć, rzeczywiście jest 

uprawniona do takiej reprezentacji. Przetwarzanie danych osobowych jest bowiem możliwe, 

gdy staje się to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy108. 

Przeprowadzone badanie prowadzi do wniosku, że skoro dostępność pieczęci 

podmiotów prywatnych jest tak szeroka oraz brakuje barier stojących na drodze do 

nieuprawnionego pozyskania i użytkowania pieczęci, to jej wartość jako środka dowodowego 

autentyczności i wiarygodności dokumentów jest praktycznie żadna. Pieczęć podmiotu 

prowadzącego działalność gospodarczą przybita na piśmie nie jest więc gwarantem, że ten 

dokument rzeczywiście pochodzi od dysponenta pieczęci. Tym samym pieczęć na piśmie nie 

podnosi wiarygodności dokumentu. Czas pokazał, że potwierdziła się opinia, którą M. Haisig 

sformułował w 1960 r., a mianowicie, że „pieczęć prywatna (…), zastąpiona w pełni przez 

własnoręczny podpis, stała się zasadniczo w naszych czasach przeżytkiem ustroju feudalnego, 

nie mającym żadnych walorów prawnych”109. 

 Utrata znaczenia prawnego pieczęci prywatnej jest coraz szerzej sankcjonowana 

przepisami. Co do zasady podmioty prowadzące działalność gospodarczą nie mają w Polsce 

obowiązku posiadania pieczęci. Jednocześnie do pewnego momentu nie dostrzegano problemu 

polegającego na tym, że choć nie ma generalnego obowiązku posiadania pieczęci przez 

wspomniane podmioty, to wiele urzędowych formularzy składanych przez przedsiębiorców, 

jak np. oświadczenia, informacje oraz deklaracje podatkowe, zawierała miejsce na 

przystawienie ich pieczęci. Fakt istnienia nieformalnego przymusu posiadania pieczęci 

firmowej potwierdzają opinie praktyków. Przykładowo, A. Ringer, mający doświadczenie 

w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce i Szwecji, wspomina, że swego czasu 

w Polsce każda faktura musiała mieć pieczątkę, podczas gdy w Szwecji taki wymóg był 

traktowany jako niezrozumiały, bo do załatwienia spraw formalnych nie było tam od 

 
107 https://pieczatki-online.eu/porady/podrobienie-pieczatki-konsekwencje-prawne/ (dostęp: 26.10.2021 r.). 
108 Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
109 M. Haisig, [w:] M. Gumkowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, s. 123. 



37 

 

przedsiębiorcy wymagane nic ponad podpis na piśmie, fakturze czy innym dokumencie. 

W efekcie, aby móc skutecznie załatwiać codzienne sprawy działalności biznesowej w Polsce, 

zarządzane przez niego przedsiębiorstwo takową pieczęć musiało wyrobić110. Dopiero 

w 2010 r. E. Suchocka-Roguska, ówczesna sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, 

w odpowiedzi na zapytanie poselskie w sprawie zasadności stosowania w Polsce pieczątek na 

różnego rodzaju dokumentach, wprost tłumaczyła, że brak opatrzenia pieczątką firmową 

konkretnego druku czy formularza składanego w wersji papierowej nie powoduje negatywnych 

skutków dla składającego ten druk czy też formularz. Podkreśliła, że również w przypadku 

faktur to przedsiębiorca wybiera formę zamieszczenia w dokumencie obligatoryjnych danych, 

zaś pieczątka to tylko jedna z możliwych w takiej sytuacji opcji. Analiza treści jej odpowiedzi 

prowadzi jednak do wniosku, że w tamtym okresie na szczeblu rządowym wciąż dostrzegano 

wartość pieczęci. E. Suchocka-Roguska wyjaśniała bowiem, że choć nie ma odgórnego 

obowiązku, to „stosowanie pieczątek zarówno na drukach i formularzach, a także na fakturach 

składanych w wersji papierowej może mieć (…) na celu zabezpieczenie ich wiarygodności oraz 

nienaruszalności. W określonych przypadkach pieczątka firmowa może być traktowana jako 

instrument służący przekazaniu istotnych danych dotyczących podmiotu składającego 

dokument”111. Takie stanowisko nie przetrwało próby czasu, co należy ocenić pozytywnie 

mając na względzie utratę właściwości zabezpieczających przez pieczęć prywatną. W czerwcu 

2018 r. Rada Ministrów przyjęła w formie zapisu do protokołu dokument „Informacja 

dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli 

i przedsiębiorców”112. W przeciwieństwie do poglądu prezentowanego kilka lat wcześniej tym 

razem rząd przyznał, że co prawda nie ma obowiązku posiadania pieczęci przez podmioty 

prowadzące działalności gospodarczą, ale jej brak na składanych dokumentach „może 

przyczyniać się do przedłużania rozpatrywania spraw lub – w skrajnych przypadkach – 

odmowy przyjęcia wniosku, załatwienia sprawy czy też przyznania uprawnienia z przyczyn 

formalnych”. Dzieje się tak, ponieważ różnego rodzaju odgórnie określone wzory wniosków, 

oświadczeń, sprawozdań, protokołów czy też informacji wymuszają stosowanie pieczęci. 

Założono więc, że w ciągu roku od przyjęcia dokumentu, a więc do lipca 2019 r. zostaną 

zniesione wymagania stosowania pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców przewidziane 

 
110 A. Ringer, [w:] M. Drzewicki, G. Kubicki, A. Ringer, Na podwójnym espresso. Życie w trzech aktach, 

Warszawa 2020, s. 147-148. 
111 Odpowiedź z 30.4.2010 r. sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na zapytanie poselskie nr 6750 (Sejm VI 

kadencji), http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/17FF63A7 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
112 https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r95474533760286,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-przyjecia-

Informacji-dotyczacej-deregul.html (dostęp: 2.11.2020 r.). 
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w prawie 170 aktach prawnych. Wymóg używania pieczęci określono mianem „zbędnego 

formalizmu” i podkreślono, że prawo nadaje znaczenie podpisowi składanemu pod 

oświadczeniem, a nie towarzyszącej mu pieczęci113. Konsekwencją przyjęcia przez Radę 

Ministrów opisywanej rekomendacji były punktowe zmiany przepisów odwołujących się do 

stosowania pieczęci114. Polegały one na usuwaniu regulacji nakładających obowiązek 

opatrywania dokumentów papierowych pieczęcią.  

 W odniesieniu do administracji publicznej odchodzenie od procedur, które zwykle 

utwierdza moment przybicia pieczęci, odbywa się wolniej. Może to wynikać z silniejszego 

umocowania w przepisach prawa niektórych pieczęci używanych w administracji publicznej.   

W przeciwieństwie do pieczęci prywatnych, istnieją ogólne ramy prawne pieczęci urzędowej. 

Jej definicja jest zawarta w ustawie z 31.1.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz o pieczęciach państwowych115. Urzędową pieczęcią jest metalowa, tłoczona 

pieczęć okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej 

Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania 

urzędowej pieczęci116. Z kolei urzędową pieczęcią gminy, powiatu, samorządu województwa 

lub związku jednostek samorządu terytorialnego może być również pieczęć zawierająca 

pośrodku, zamiast wizerunku orła, odpowiednio herb gminy, powiatu lub województwa. 

Odcisk pieczęci z herbem nie może być umieszczany na dokumentach urzędowych w sprawach 

z zakresu administracji rządowej117. Przywołany akt prawny wymienia również podmioty, 

które mogą używać pieczęci urzędowych118. Ponadto wyróżnia się pieczęć Rzeczypospolitej 

 
113 Komunikat Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z 20.7.2018 r. „Przedsiębiorco, nie będziesz 

potrzebował pieczątki, by załatwić sprawę w urzędzie”, https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-

technologia/przedsiebiorco-nie-bedziesz-potrzebowal-pieczatki-by-zalatwic-sprawe-w-urzedzie (dostęp: 

2.11.2020 r.). 
114 Przykładowy wykaz aktów prawnych znowelizowanych wskutek przyjęcia dokumentu „Informacja dotycząca 

deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” znajduje się w 

komunikacie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 13.8.2019 r. „Koniec pieczątek przypieczętowany”, 

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/koniec-pieczatek-przypieczetowany (dostęp: 26.10.2021 r.). 
115 T. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1509. 
116 Art. 16c ust. 1 ustawy z 31.1.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach 

państwowych. 
117 Art. 16c ust. 2 ustawy z 31.1.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach 

państwowych. 
118 Zgodnie z art. 16c ust. 3 w związku z art. 2a ustawy z 31.1.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, podmiotami uprawnionymi do posługiwania się pieczęciami 

urzędowymi są: organy władzy państwowej, organy administracji rządowej, gminy, związki międzygminne oraz 

ich organy, powiaty, związki powiatów oraz ich organy, związki powiatowo-gminne oraz ich organy, związki 

metropolitalne oraz ich organy, samorządy województw oraz ich organy, sądy, prokuratury i komornicy sądowi, 

samorządowe kolegia odwoławcze, regionalne izby obrachunkowe, jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki organizacyjne policji, straży granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, 

państwowej straży pożarnej i obrony cywilnej kraju, Służba Ochrony Państwa, jednostki organizacyjne służby 

więziennej, szkoły publiczne, szkoły niepubliczne i niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach publicznej 



39 

 

Polskiej, którą jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła o średnicy 77 mm, zawierająca 

pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis 

„Rzeczpospolita Polska”119, a także pieczęcie Sejmu, Senatu i prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej120.   

Inaczej niż w przypadku swobodnego dostępu do usługi wyrobu pieczęci prywatnych, 

przepisy regulują tryb zamawiania pieczęci urzędowych, w tym realizacji takich zamówień. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 7.12.1955 r. w sprawie tablic i pieczęci 

urzędowych121 do wyrobu pieczęci państwowych uprawniona jest wyłącznie Mennica 

Państwowa122. Przepis ten, co do istoty, stanowi powielenie obowiązującego w latach 1927-

1935 art. 20 rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej z 13.12.1927 r. o godłach i barwach 

państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach123. Obecnie Mennica Państwowa już 

nie istnieje. W jej prawa w zakresie monopolu na produkcję pieczęci urzędowych weszła 

Mennica Polska S.A.124, a więc spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie i nieposiadająca w akcjonariacie Skarbu Państwa125. Z kolei w przypadku 

pieczęci urzędowych gmin, związków komunalnych i sejmików samorządowych 

zawierających herb gminy lub województwa do ich wyrobu są upoważnione również inne niż 

Mennica Państwowa wyspecjalizowane podmioty gospodarcze126. Przepisy określają, które 

podmioty uprawnione do korzystania z pieczęci urzędowych mogą kierować zamówienia na 

ich wyrobienie bezpośrednio, a które pośrednio127. I tak organy władzy, naczelne, centralne 

organy administracji państwowej, a także organy samorządu terytorialnego należą do tej 

pierwszej grupy. Pozostałe podmioty zamówienia składają pośrednio. Inne niż centralne 

i naczelne organy administracji rządowej zapotrzebowanie na pieczęcie urzędowe zgłaszają za 

pośrednictwem organów nadrzędnych. Sądy, prokuratura, notariusze i komornicy sądowi za 

pośrednictwem ministerstwa sprawiedliwości. Szkoły za pośrednictwem wojewodów lub 

 
szkoły artystycznej, uczelnie publiczne, uczelnie niepubliczne oraz federacje podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki, inne podmioty, jeżeli przepisy szczególne uprawniają je do używania wizerunku orła.  
119 Art. 16a ustawy z 31.1.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach 

państwowych. 
120 Art. 16b ustawy z 31.1.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach 

państwowych. 
121 Dz. U. z 1955 r. nr 47, poz. 316 ze zm. 
122 Par. 16 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 7.12.1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. 
123 T. jedn. Dz. U. z 1939 r. nr 2, poz. 8 (nie obowiązuje). 
124 https://www.mennica.com.pl/produkty-na-zamowienie/pieczecie (dostęp: 26.10.2021 r.). 
125 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2020 roku oraz narastająco za trzy kwartały 

zakończone 30 września 2020 roku, s. 31; zob.  https://www.mennica.com.pl/relacje-inwestorskie/raporty-i-

sprawozdania?report_type=raport_okresowy&current_report_page=114&report_id=1501498 (dostęp: 

26.10.2021 r.). 
126 Par. 16 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 7.12.1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. 
127 Par. 17 rozporządzenia Rady Ministrów z 7.12.1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. 
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innych organów sprawujących nad nimi nadzór. Pozostałe jednostki organizacyjne za 

pośrednictwem upoważnionych do zamawiania pieczęci urzędowych właściwych im organów 

państwowych lub samorządowych. Zamówienie musi być uzasadnione pod kątem 

celowościowym128. Jeśli obejmuje ono większą liczbę egzemplarzy pieczęci urzędowej tego 

samego rodzaju, to musi to być uzasadnione wielkością jednostki organizacyjnej, warunkami 

rozmieszczenia jej biur lub wymaganiami organizacji pracy. W takiej sytuacji każdy wtórnik 

pieczęci powinien być opatrzony kolejną numeracją rozpoznawczą129. Zamówienie pieczęci 

urzędowej może być dokonane tylko na piśmie podpisanym przez kierownika zamawiającej 

jednostki organizacyjnej lub pracownika przez niego wyznaczonego. W treści dokumentu 

należy wskazać osobę upoważnioną do odbioru wykonanej pieczęci z podaniem jej imienia, 

nazwiska i numeru legitymacji pracowniczej albo dokładny adres, pod który wykonana pieczęć 

ma być przesłana jako polecona przesyłka pocztowa130. Analogiczny jest tryb postępowania 

w przypadku, gdy pieczęcie urzędowe nie mogą być dalej używane z jakiegokolwiek powodu, 

w szczególności z powodu ich zużycia lub uszkodzenia, likwidacji jednostki organizacyjnej czy 

też zmiany przepisów uprawniających do używania pieczęci urzędowych. W takiej sytuacji 

należy niezwłocznie przekazać pieczęć do podmiotu, który ją wyrobił131. Ten zaś jest 

zobowiązany niezwłocznie zniszczyć przekazane mu pieczęcie, sporządzić z tej czynności 

protokół, zarchiwizować u siebie, zaś odpis dokumentu przesłać jednostce organizacyjnej, która 

przekazała pieczęć132. Przepisy nakazują, by pieczęcie urzędowe przechowywać w żelaznych 

szafach lub kasetkach, zaś podczas urzędowania powinny znajdować się w miejscu dostępnym 

jedynie dla pracownika odpowiedzialnego za pieczęć133. Przypadek zaginięcia pieczęci 

urzędowej musi być zgłoszony134.  

Pieczęć urzędowa jest również lepiej chroniona na gruncie prawa karnego aniżeli 

pieczęć prywatna. O ile bowiem w przypadku pieczęci prywatnej nieuprawnione jej użycie 

można podnieść jedynie w ramach zarzutu podrobienia lub przerobienia dokumentu, o tyle 

w odniesieniu do pieczęci urzędowej istnieją w ustawie z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń135 

odrębnie penalizowane czyny zabronione. Karze grzywny podlega ten, kto bez właściwego 

zamówienia wyrabia pieczęć, godło lub znak instytucji państwowej, samorządowej albo 

 
128 Par. 18 rozporządzenia Rady Ministrów z 7.12.1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. 
129 Par. 20 rozporządzenia Rady Ministrów z 7.12.1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. 
130 Par. 19 rozporządzenia Rady Ministrów z 7.12.1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. 
131 Par. 25 rozporządzenia Rady Ministrów z 7.12.1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. 
132 Par. 26 rozporządzenia Rady Ministrów z 7.12.1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. 
133 Par. 23 rozporządzenia Rady Ministrów z 7.12.1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. 
134 Par. 24 rozporządzenia Rady Ministrów z 7.12.1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. 
135 T. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2008 ze zm. 
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organizacji społecznej lub też taką pieczęć, godło lub znak wydaje osobie nieupoważnionej do 

odbioru136. Tej samej karze podlega, kto bezprawnie posiada, zamawia lub nabywa taką 

pieczęć137. Dodatkowo, w razie popełnienia przywołanych wykroczeń, pieczęć, godło lub znak 

podlegają przepadkowi138. W literaturze przedmiotu ukształtował się pogląd, że chroniąc 

pieczęć urzędową prawo karne zabezpiecza wiarygodność i autorytet instytucji państwowych 

i samorządowych, ponieważ obywatele powinni mieć pewność, że dokument potwierdzony 

odpowiednią pieczęcią, w istocie został wydany przez daną instytucję139.  

 Szerokie wykorzystanie w administracji publicznej pieczęci urzędowej gwarantowało 

jeszcze obowiązujące do końca 2010 r. rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 22.12.1999 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych140. Akt ten 

przewidywał bowiem, że pieczęć urzędowa lub jej elektroniczny wizerunek umieszczało się na 

dokumentach szczególnej wagi, stanowiących podstawę do podjęcia określonych czynności 

prawnych, jak np. decyzja, świadectwo. Jednocześnie zastrzegano, że odcisku pieczęci nie 

umieszcza się na kopiach dokumentów składanych do akt urzędu oraz na innych pismach 

wysyłanych z urzędu, chyba że przepisy szczególne stanowiły inaczej141. Analogiczne 

regulacje znajdowały się w instrukcjach kancelaryjnych dla organów powiatu142 oraz organów 

samorządu województwa143. Takie brzmienie przepisów implikowało konieczność 

umieszczania odcisku pieczęci urzędowej m.in. na wydawanych przez organy samorządu 

terytorialnego decyzjach administracyjnych czy też tytułach wykonawczych, zaś niewykonanie 

tej czynności uznawano za naruszenie zarówno cytowanego rozporządzenia, jak i ustawy 

o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach urzędowych144. 

Przywołane przepisy zostały zastąpione rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów 

z 18.1.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych145, w którym nie 

znalazły się tożsame regulacje poświęcone stosowaniu pieczęci urzędowych. Co więcej, w tym 

 
136 Art. 68 ust. 1 k.w. 
137 Art. 68 ust. 2 k.w. 
138 Art. 68 ust. 3 k.w. 
139 P. Daniluk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2019, Legalis (dostęp: 26.10.2021 r.). 
140 Dz. U. z 1999 r. nr 112, poz. 1319 ze zm. (nie obowiązuje).  
141 Par. 30 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 22.12.1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów 

gmin i związków międzygminnych. 
142 Zob. par. 30 rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 18.12.1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla 

organów powiatu (Dz. U. z 1998 r. nr 160, poz. 1074 ze zm.; nie obowiązuje). 
143 Zob. par. 30 rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 18.12.1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla 

organów samorządu województwa (Dz. U. z 1998 r. nr 160, poz. 1073 ze zm.; nie obowiązuje). 
144 Zob. np. wyrok WSA w Szczecinie z 3.11.2010 r. (sygn. akt II SA/Sz 664/10). 
145 Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67.  
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rozporządzeniu zagadnienie pieczęci pojawia się tylko w kontekście wykorzystania w urzędach 

pieczęci wpływu, przy czym nie jest to jedynie tradycyjnie rozumiany odcisk pieczęci, ale 

równoważnie może to być nadruk umieszczany na przesyłkach wpływających do urzędu na 

nośniku papierowym, zwierający co najmniej nazwę podmiotu, nazwę punktu kancelaryjnego, 

datę wpływu, a także miejsce na umieszczanie numeru z rejestru przesyłek wpływających 

i ewentualnie informację o liczbie załączników146.  

 Koncepcja zastępowania na dokumencie papierowym tradycyjnie rozumianego odcisku 

pieczęci komputerowym nadrukiem odzwierciedlającym obraz napieczętny jest coraz częściej 

stosowana. Poza przywołanym przykładem z instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu 

terytorialnego, zastosowanie analogicznego rozwiązania przewidziano chociażby w ustawie 

z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy147. W regulacjach poświęconych urzędowym kartom do 

głosowania wskazano co prawda, że ustalając ich wzór Państwowa Komisja Wyborcza 

przewiduje miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej do spraw 

przeprowadzenia głosowania w obwodzie, ale jednocześnie pozostałe rodzaje pieczęci 

umieszcza się na karcie jedynie w formie nadruku. W przypadku wyborów na prezydenta 

Rzeczypospolitej jest to nadruk odcisku pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej, w przypadku 

wyborów do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego jest to nadruk odcisku pieczęci 

okręgowej komisji wyborczej, zaś w przypadku wyborów samorządowych jest to nadruk 

odcisku pieczęci terytorialnej komisji wyborczej148. 

 Obie opisywane tendencje, a więc uchylanie przepisów nakazujących stosowanie 

pieczęci urzędowej w administracji publicznej oraz zastępowanie odcisku pieczęci jej 

komputerowym nadrukiem, stanowią dowód na dewaluację pieczęci. Szczególnie ten drugi 

przypadek wskazuje na brak potrzeby użytkowania pieczęci na drukach urzędowych. Pojawia 

się pytanie, czy nadruk stanowiący wizualizację odcisku pieczęci w ogóle można nazwać 

pieczęcią. Jest to zagadnienie co najmniej kontrowersyjne. W świetle przywołanej na wstępie 

definicji pieczęci ze słownika języka polskiego taki nadruk nie spełnia warunków 

zaklasyfikowania go jako rodzaju pieczęci. Podobnie jest w przypadku definicji pieczęci 

urzędowej sformułowanej w ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

o pieczęciach urzędowych. Niezależnie, jak szeroką próbę interpretacji tej definicji by się 

podjęło, nie mieści się w jej zakresie nadruk komputerowy. Pozytywna weryfikacja założenia, 

 
146 Par. 7 pkt 6 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 18.1.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 
147 T. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 ze zm.  
148 Art. 40 par. 4-5 ustawy z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy. 
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że komputerowy nadruk stanowi jeden z rodzajów pieczęci jest trudna również w ujęciu 

funkcjonalnym. Sens stosowania pieczęci od momentu jej powstania krył się w funkcjach, które 

mogła ona pełnić dzięki określonemu sposobowi ukształtowania tego narzędzia, w tym cech 

fizycznych. Już sam sposób konstrukcji pieczęci w czasach jej świetności – a więc tłok 

z wyrzeźbionym obrazem napieczętnym, którego odcisk wykonywano w wosku, bądź laku – 

ograniczał ryzyko sytuacji wyrobienia pieczęci przez przypadkowe osoby, dzięki czemu 

narzędzie to mogło być znakiem wiarygodności i autentyczności pochodzenia dokumentu. Nie 

dało się wyrobić pieczęci bez specjalistycznych umiejętności i przyrządów. Również dziś, jak 

wskazano, przepisy limitują możliwość zamówienia tłoku pieczęci urzędowych. Tymczasem 

przygotowanie komputerowej wizualizacji odcisku pieczęci wymaga jedynie posiadania 

standardowego komputera i programu graficznego. Tym samym podrobienie nadruku 

komputerowego jest o wiele prostsze aniżeli wykonanie falsyfikatu tradycyjnie rozumianej 

pieczęci urzędowej. W takiej sytuacji nadruk komputerowy nie pełni funkcji 

zabezpieczających, a co najwyżej informacyjne. Wyjaśniając to na przykładzie urzędowych 

kart do głosowania można stwierdzić, że nadruk odcisku określonej pieczęci na tych 

dokumentach wskazuje, że za ich wystawcę podaje się dana instytucja wymieniona w nadruku, 

ale jednocześnie tenże nadruk nie może być traktowany jako gwarant autentyczności 

dokumentu. W sytuacji, gdy komputerowe nadruki odcisku pieczęci w żadnej mierze nie pełnią 

funkcji ochronnych, ani nie podnoszą wiarygodności dokumentu, uznawanie ich za 

odpowiednik tradycyjnie rozumianego odcisku pieczęci nie wydaje się prawidłowe. Opisywane 

nadruki należy traktować raczej jako znaki graficzne stanowiące odrębną od pieczęci kategorię 

oznaczania dokumentów.  

 Proces dewaluacji pieczęci spowodowany obiektywnymi przesłankami utraty przez to 

narzędzie walorów w zakresie zabezpieczania dokumentów jest spowalniany przez 

przywiązanie administracji publicznej do tradycyjnie rozumianej pieczęci. Przypadki 

potwierdzające istnienie takiego zjawiska są regularnie opisywane w mediach. W 2018 r. 

podano, że Centralny Ośrodek Informatyki, który administruje Centralną Ewidencją Pojazdów 

i Kierowców i na wniosek m.in. uprawnionych organów administracji publicznej udostępnia 

dane zawarte w tym rejestrze, żądał, aby na papierowych wnioskach o dane znajdował się nie 

tylko podpis osoby działającej z upoważnienia organu, ale i tradycyjnie rozumiany odcisk 

pieczęci zawierającej sformułowanie „z upoważnienia (nazwa organu)” oraz imię i nazwisko 

urzędnika. I. Ryciak, ówczesny rzecznik COI, tłumaczył, że wzór wniosku o udostępnienie 
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danych został ustalony rozporządzeniem ministra cyfryzacji149 i przewiduje on wymóg podania 

przez składającego daty i złożenia podpisu, a dodatkowo – dla osób reprezentujących organ – 

przystawienia pieczęci imiennej i urzędowej. W ocenie COI pieczęci imiennej nie można 

zastąpić umieszczanym na wniosku nadrukiem komputerowym o treści „z upoważnienia 

(nazwa organu)”. Brak tradycyjnie rozumianego odcisku pieczęci powodował kierowanie przez 

COI do organu (wnioskodawcy) wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku150.  

 Negatywny wpływ przenoszenia się obrotu prawnego do Internetu na pieczęć wbrew 

pozorom nie jest oczywisty. Co prawda proces ten w sposób naturalny eliminuje możliwość 

wykorzystania walorów tradycyjnie rozumianej pieczęci, ponieważ dokumenty wytwarzane 

w ramach elektronicznego obrotu prawnego nie mają postaci fizycznej, ale jednocześnie – jak 

pokazał czas – proces ten kreuje nowe pola do wykorzystania pieczęci, oczywiście 

w zmienionej formie.  

 Odnosząc się do pierwszej z przywołanych konsekwencji elektronizacji obrotu 

prawnego należy wskazać, że jej praktycznym wymiarem jest wprowadzanie do przepisów oraz 

wzorów formularzy urzędowych zastrzeżenia, że wymóg opatrzenia dokumentu pieczęcią 

dotyczy wyłącznie papierowej postaci. Jeśli więc określony dokument składa się w postaci 

elektronicznej, to wymóg użycia pieczęci nie obowiązuje151. Obniża to popyt na pieczęcie.  

 Z drugiej strony rozwój elektronicznego obrotu prawnego doprowadził do 

wykształcenia zapotrzebowania na inne niż podpis elektroniczny narzędzia służące 

zabezpieczaniu integralności i autentyczności pochodzenia e-dokumentów. Jednym z takich 

narzędzi stała się pieczęć elektroniczna.   

 

 
149 Rozporządzenie ministra cyfryzacji z 31.10.2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie 

danych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2068). 
150 Wypowiedź I. Ryciaka, [w:] P. Pieńkosz, Urzędnicy niepotrzebnie przywiązani do pieczątek, Dziennik Gazeta 

Prawna, nr 113/2018, s. C7. 
151 Zob. np. rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 10.2.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 318), na mocy którego ustalono wzór 

zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, zaś w tym dokumencie znalazła się 

adnotacja, że umieszcza się na nim pieczęć urzędową, jeżeli zaświadczenie nie jest wydawane w postaci 

dokumentu elektronicznego. Z kolei rozporządzenie Rady Ministrów z 12.12.2017 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz 

organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 2456) ustanowiło wzór 

sprawozdania o sposobie rozpoznania wniosków o ukaranie do komisji orzekającej w sprawach o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych, w którym to dokumencie zamieszczono adnotację, że wymóg opatrzenia go 

pieczęcią dotyczy wyłącznie papierowej postaci dokumentu. Przykładów analogicznych zapisów w aktach prawa 

jest więcej.  
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1.4. Poszukiwanie metod zabezpieczenia elektronicznego obrotu prawnego  

Obserwując początki przenoszenia się obrotu prawnego do przestrzeni elektronicznej 

stopniowo zaczęto dostrzegać potrzebę zapewnienia cyfrowych odpowiedników elementów, 

które występowały w ramach czynności prawnych realizowanych w sposób tradycyjny. Chodzi 

o te elementy, które stosowano w celu zabezpieczania tych czynności. Wskazywano bowiem, 

że o ile czynnościom prowadzonym w sposób tradycyjny towarzyszy nawyk dbałości 

o odpowiednie ich zabezpieczenie, o tyle w ramach kształtującego się elektronicznego obrotu 

prawnego uczestnikom nie towarzyszą żadne środki bezpieczeństwa. Taką zależność 

zauważono chociażby w szwedzkim sektorze bankowym. H. Block oraz C. Lindén, powołując 

się na ustalenia szwedzkich służb do spraw zapobiegania przestępczości, wyjaśniali w 1982 r., 

że gdy przedsiębiorstwa przesyłały pieniądze mające postać banknotów czy monet, to 

odbywało się to w ścisłym rygorze zasad bezpieczeństwa, zaś w przypadku transferu pieniędzy 

w postaci elektronicznej, tudzież innych dokumentów finansowych w postaci elektronicznej, 

służące do tego nośniki danych pozostawały bez żadnej ochrony przed nieuprawnioną 

manipulacją zapisów na tych nośnikach. Ta druga sytuacja nie była oczywiście intencjonalna, 

wynikała raczej z braku świadomości zagrożeń kształtującej się dopiero cyfrowej 

rzeczywistości, niemniej jej skutkiem były malwersacje finansowe. Programista, na etapie 

transportu nośników, mógł dokonać zmiany numerów kont czy kwot przelewów, bez 

modyfikacji sumy kontrolnej152. Można więc stwierdzić, że w świecie online najpierw 

wykształciły się dokumenty elektroniczne, jako odpowiedniki dokumentów papierowych, zaś 

dopiero potem zaczęto mierzyć się z wyzwaniem, jakim było wykreowanie narzędzia do 

autoryzacji treści takich e-dokumentów oraz ich zabezpieczenia.  

 Czas pokazał, że tym narzędziem miał być podpis elektroniczny. Zalążki rozwiązań, na 

których następnie oparto i rozwijano jego koncepcję, można datować na lata 80. XX w., a więc 

czas, w którym – jak wyżej wspomniano – zaczęto dostrzegać potrzebę kreacji sposobów 

zabezpieczania komunikacji elektronicznej. To wówczas zaczęły się pojawiać publikacje 

opisujące możliwości wykorzystania kryptografii do zabezpieczania dokumentów 

elektronicznych oraz uwierzytelniania uczestników wymiany takich dokumentów. Co prawda 

wtedy jeszcze nie posługiwano się określeniem „podpis elektroniczny”, ale opisywane 

schematy legły u podstaw kształtowania się obecnie wykorzystywanych narzędzi. Autorem 

jednego z zaprezentowanych wówczas schematów kryptograficznych był A. Shamir. Jego 

 
152 H. Block, C. Lindén, Sealing electronic money in Sweden, Computers & Security, nr 3/1982, s. 226. 
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koncepcja opierała się na wykorzystaniu pary kluczy: publicznego i prywatnego (sekretnego). 

Rolę tego pierwszego miało pełnić dowolne oznaczenie podmiotu podpisującego, takie jak 

numer telefonu czy też numer ubezpieczenia zdrowotnego. Z kolei klucz prywatny 

generowałby podpisującemu podmiot zaufany. Byłoby to możliwe dzięki specjalnej karcie 

pozostającej u podpisującego. W ten sposób, przy użyciu pary kluczy nadawca szyfrowałby 

dokument elektroniczny dodając do niego ów podpis, zaś adresat, również przy użyciu karty, 

dokonywałby deszyfracji oraz weryfikacji nadawcy. Autor porównywał schemat 

kryptograficzny do sytuacji w tradycyjnym obrocie prawnym, gdzie nadawca, znając adres 

odbiorcy wysyła mu list w zamkniętej kopercie. Ten, po otwarciu koperty, może zapoznać się 

z treścią korespondencji, a jednocześnie zweryfikować jej autentyczność poprzez podpis 

nadawcy umieszczony pod treścią153. 

 Od momentu pojawienia się pierwszych koncepcji e-podpisu, do chwili przyjęcia 

prawnych regulacji odwołujących się do tego zagadnienia, minęła ponad dekada. Za pierwszy 

na świecie akt prawny poświęcony podpisowi elektronicznemu uznaje się przyjęty w Ameryce 

w stanie Utah przez tamtejszą legislaturę stanu i podpisany przez gubernatora 9.3.1995 r. akt 

o podpisie cyfrowym (ang. Utah Digital Signature Act)154. Na jego mocy zrównano podpis 

cyfrowy z własnoręcznym, pod warunkiem, że ten pierwszy opierał się na infrastrukturze 

klucza publicznego weryfikowanego przy pomocy certyfikatu wystawionego przez 

autoryzowany urząd certyfikacji155. W kolejnych latach inne amerykańskie stany przyjmowały 

regulacje dotyczące e-podpisu, przy czym już na poziomie przepisów odwołujących się do 

rozwiązań technicznych nie były one jednolite. Przykładowo, część stanów decydowała, że e-

podpis musi co prawda spełniać wymogi dotyczące pewności, integralności i bezpieczeństwa, 

ale niekoniecznie musi być tworzony w ramach infrastruktury klucza publicznego, jak to miało 

miejsce we wspomnianym stanie Utah156. Taka sytuacja rodziła obawy o jej niekorzystny 

wpływ na rozwój handlu elektronicznego, w ramach którego miały być wykorzystywane e-

podpisy. Dlatego też Narodowa Konferencja Komisarzy do spraw Ujednolicenia Praw 

Stanowych (ang. National Conference of Commissioners on Uniform State Law) 29.7.1999 r. 

przyjęła jednolity akt o transakcjach elektronicznych. Miał on jednak charakter wyłącznie 

prawa modelowego, z którego legislatury poszczególnych stanów mogły, lecz nie musiały 

 
153 A. Shamir, Identity-based cryptosystems and digital signatures, LNCS, nr 196/1985, s. 47-53. 
154 Ł. Goździaszek, Podpis elektroniczny w prawie amerykańskim, Prawo Mediów Elektronicznych, nr 1/2010, 

s. 44. 
155 M. Maciejewska, Wybrane aspekty instytucji podpisu elektronicznego w Stanach Zjednoczonych, Gdańskie 

Studia Prawnicze, t. XIV/2005, s. 829. 
156 M. Maciejewska, Wybrane…, s. 830-832. 
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korzystać157. Finalnie zagadnienie podpisu elektronicznego zostało uregulowane na poziomie 

prawa federalnego. Chodzi o akt o podpisach elektronicznych w handlu międzynarodowym 

i krajowym158, który prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki podpisał 30.6.2000 r. Akt ten 

definiował podpis elektroniczny jako dźwięk, symbol lub proces, dołączony, bądź logicznie 

powiązany z umową lub innym zapisem, który został użyty przez osobę z intencją podpisania 

(section 106.5 Electronic Signatures in Global and National Commerce Act). Przez zapis (ang. 

record) należało rozumieć informacje, które są przechowywane na nośniku materialnym lub 

w postaci elektronicznej i które można odtworzyć w dostrzegalnej formie (section 106.9 

Electronic Signatures in Global and National Commerce Act). W przywołanym akcie prawnym 

szeroko określono użytkownika podpisu, czyli osobę (ang. person). Chodziło bowiem zarówno 

o osobę fizyczną, ale także korporację, trusty, spółki, stowarzyszenia, inne podmioty handlowe 

oraz podmioty publiczne (section 106.8 Electronic Signatures in Global and National 

Commerce Act). 

 Określenie dysponenta podpisu elektronicznego okazało się właśnie tym aspektem, 

w stosunku do którego zaznaczyła się fundamentalna różnica pomiędzy amerykańskim 

a europejskim podejściem do tworzenia ram prawnych uwierzytelniania elektronicznego159. 

Również bowiem w Europie przełom XX i XXI w. okazał się tym okresem, kiedy w kolejnych 

prawodawstwach pojawiały się regulacje podpisów elektronicznych. Działo się tak zarówno na 

poziomie UE, jak i prawodawstw krajowych, również w państwach spoza UE. Na kontynencie 

dominował bowiem pogląd, że jednorodny i wysoki standard bezpieczeństwa jest niezbędny do 

funkcjonowania podpisu elektronicznego i musi być ustanowiony w drodze stosownych 

przepisów160.  

13.12.1999 r. przyjęto dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1999/93/WE 

w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych161. Podpis elektroniczny 

definiowano tu jako dane w formie elektronicznej dodane do innych danych elektronicznych 

lub logicznie z nimi powiązane i służące jako metoda uwierzytelnienia162. Z kolei przez pojęcie 

„podpisujący” rozumiano osobę posiadającą urządzenie służące do składania podpisów, która 

 
157 Ł. Goździaszek, Podpis…, s. 44. 
158 Electronic Signatures in Global and National Commerce Act – Approved June 30, 2000 (114 Statutes at Large, 

464, Public Law 106-229), https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-114/pdf/STATUTE-114-Pg464.pdf 

(dostęp: 26.10.2021 r.). 
159 Nie była to oczywiście jedyna różnica. O innych odrębnościach amerykańskiego i europejskiego modelu 

regulacji podpisu elektronicznego z przełomu XX i XXI w. pisze np. M. Drozdowicz, (Nie)bezpieczny podpis 

elektroniczny, Przegląd Prawa Handlowego, nr 1/2003. 
160 J. Przetocki (red.), Podpis elektroniczny. Komentarz, Warszawa 2002, Lex (dostęp: 26.10.2021 r.). 
161 Dz. Urz. UE z 2000 r. L 013, s. 12. 
162 Art. 2 ust. 1 dyrektywy 1999/93/WE. 
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działa w imieniu własnym lub w imieniu osób prawnych lub fizycznych, lub podmiotu, którego 

jest przedstawicielem163. Co prawda, z tej definicji legalnej nie wynikało expressis verbis 

ograniczenie posługiwania się e-podpisem wyłącznie przez osoby fizyczne. Unijny 

prawodawca w dyrektywie 1999/93/WE konsekwentnie bowiem posługuje się w odniesieniu 

do podpisującego określeniem „osoba” (ang. person), a nie „osoba fizyczna” (ang. natural 

person). Niemniej już w większości prawodawstw krajowych państw członkowskich UE, jak 

również ówczesnych kandydatów do członkostwa w tej organizacji międzynarodowej, tego 

rodzaju zastrzeżenia się pojawiały. Nie stanowiło to zaskoczenia, ponieważ w europejskiej 

kulturze prawnej podpis jest kojarzony wyłącznie z osobą fizyczną164. W uchwalonej 

w Czechach 29.6.2000 r. ustawie 227/2000 o podpisie elektronicznym i zmianie niektórych 

innych ustaw (cz. zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů)165 wprost 

wskazano, że podpisującym jest osoba fizyczna będąca posiadaczem środka do składania 

podpisów elektronicznych i działająca w imieniu własnym lub w imieniu innej osoby fizycznej 

lub prawnej (§ 2 písm. e). Podobne  brzmienie przyjęła definicja legalna pojęcia „osoba 

składająca podpis elektroniczny” sformułowana w polskiej ustawie z 18.9.2001 r. o podpisie 

elektronicznym166. Zgodnie z tą definicją chodziło o osobę fizyczną posiadającą urządzenie 

służące do składania podpisu elektronicznego, która działa w imieniu własnym albo w imieniu 

innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej167. W konsekwencji umowa o świadczenie usług certyfikacyjnych mogła być zawarta 

z podmiotem innym niż osoba fizyczna, np. pracodawcą będącym osobą prawną, który nabywał 

zestawy do składania e-podpisu dla swoich pracowników, ale posługiwać się podpisem 

i certyfikatem, na którym ów podpis się opierał, mogła jedynie osoba fizyczna168. Jedna osoba 

fizyczna mogła dysponować wieloma różnymi e-podpisami, tj. innym na potrzeby prywatne, 

a innym na potrzeby czynności służbowych, gdy działała np. w imieniu osoby prawnej169. Nie 

zmieniało to tego, że zawsze to ta osoba fizyczna pozostawała dysponentem podpisu 

elektronicznego. Z kolei w Niemczech ograniczenie kręgu dysponentów e-podpisu wynikało 

chociażby z tego, że certyfikat, na którym opierał się ów podpis, mógł być przypisany jedynie 

 
163 Art. 2 ust. 3 dyrektywy 1999/93/WE. 
164 G. Szpor, [w:] C. Martysz, G. Szpor, K. Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne. Komentarz, Warszawa 2015, Lex (dostęp: 26.10.2021 r.). 
165 Zákon č. 227/2000 o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém 

podpisu) (Sbírka zákonů, Částka č. 68, Předpis 227/2000, strana 3290-3297), https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=2000&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=9 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
166 T. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm. (nie obowiązuje). 
167 Art. 3 pkt 3 ustawy z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym. 
168 K. Korus, M. Świerczyński, Faktury w formie elektronicznej – zagadnienia prawne, Prawo Mediów 

Elektronicznych, nr 7/2007. 
169 B. Pabin, E-pułapki - kilka uwag o podpisie elektronicznym, Prawo Mediów Elektronicznych, nr 4/2004. 
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do osób fizycznych170. Innymi słowy wystawca certyfikatu przyznawał klucz publiczny e-

podpisu wyłącznie osobom fizycznym171. Nielicznymi europejskimi państwami korzystającymi 

z braku precyzji w tym aspekcie unijnych przepisów i dopuszczającymi możliwość składania 

podpisu elektronicznego przez osoby prawne były Portugalia, Holandia i Irlandia172.  

W Europie osoba fizyczna, jako dysponent podpisu elektronicznego, stała się dla części 

doktryny jednym z kryteriów odróżniających pojęcie „podpisu elektronicznego” od terminu 

„podpis cyfrowy”. O ile ten pierwszy stanowił dane służące do uwierzytelnienia osoby 

fizycznej, o tyle podpis cyfrowy nie musiał być związany z osobą fizyczną. W ten sposób 

podpis cyfrowy mógł stanowić podpis elektroniczny, o ile pozwalał na identyfikacje osoby 

fizycznej. B. Kaczmarek, prezentując takie rozróżnienie, powoływała się na normę ISO 7498-

2:1989, która definiowała pojęcie „podpis cyfrowy” jako dane dołączone do danych lub ich 

przekształcenie kryptograficzne, które pozwala odbiorcy danych udowodnić pochodzenie 

danych i zabezpieczyć je przed fałszerstwem. Jej zdaniem definicja ta dotyczyła tylko 

technologii uwierzytelniania i nie wymagała, by podpis cyfrowy był związany z osobą 

fizyczną173. Z kolei W. R. Wiewiórowski tłumaczył to w ten sposób, że pojęcia „podpis 

cyfrowy” używa się w odniesieniu do technologii składania podpisu, podczas gdy „podpis 

elektroniczny” jest pojęciem prawnym i prawniczym używanym w Europie174.   

Zarówno Ameryka Północna, jak i Europa nie były jedynymi kontynentami, na których 

rozwijała się koncepcja e-podpisu. Od połowy lat 90. XX w. zagadnienie podejmowano 

również w państwach azjatyckich. 29.6.1998 r. parlament w Singapurze uchwalił, zaś 

3.7.1998 r. prezydent podpisał akt o transakcjach elektronicznych (ang. Electronic 

Transactions Act175). Regulacja ta odrębnie zdefiniowała pojęcia „podpis elektroniczny” oraz 

„podpis cyfrowy”176. Ten pierwszy oznaczał wszelkie litery, znaki, liczby lub inne symbole 

w formie cyfrowej dołączone do zapisu elektronicznego lub logicznie z nim powiązane, które 

 
170 Ł. Neuman, M. Świerczyński, Podpis elektroniczny - prawne i techniczne objaśnienie pojęć, Monitor 

Prawniczy, nr 11/2001. 
171 A. K. Bieliński, Charakter podpisu w polskim prawie cywilnym materialnym i procesowym, Warszawa 2007, 

Legalis (dostęp: 26.10.2021 r.). 
172 E. Ignasiak, Podpis elektroniczny - potrzeba nowelizacji ustawy, Glosa. Przegląd Prawa Gospodarczego, nr 

12/2004, s. 26. 
173 B. Kaczmarek-Templin, Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym, Warszawa 2012, Legalis 

(dostęp: 26.10.2021 r.). 
174 W. R. Wiewiórowski, Podpis elektroniczny, usługi zaufania i identyfikacja elektroniczna, [w:] G. Wierczyński, 

W. R. Wiewiórowski, Informatyka prawnicza, Warszawa 2016, s. 405. 
175 Electronic Transactions Act (Republic of Singapore – Goverment Gazette, Acts Suplement),  

https://sso.agc.gov.sg/Act/ETA1998/Historical/19980710?DocDate=19991230&ValidDate=19980710 (dostęp: 

29.8.2020 r.). W Singapurze władze państwowe publikują oficjalne tłumaczenia części aktów prawnych, w tym 

ich tytułów, na język angielski. 
176 I. Holik, Prawne i praktyczne aspekty podpisu elektronicznego, Kraków 2007, s. 65-66. 
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są użyte z zamiarem uwierzytelnienia lub zatwierdzenia tego zapisu elektronicznego. Z kolei 

podpis cyfrowy oznaczał podpis elektroniczny składający się z przekształcenia zapisu 

elektronicznego przy użyciu asymetrycznego kryptosystemu i funkcji skrótu, aby osoba 

posiadająca pierwotny, nieprzekształcony zapis elektroniczny oraz klucz publiczny 

podpisującego mogła dokładnie określić: czy przekształcenie zostało dokonane z użyciem 

klucza prywatnego, który odpowiada kluczowi publicznemu podpisującego oraz, czy zapis 

elektroniczny został zmieniony od czasu dokonania przekształcenia (section 2 Electronic 

Transactions Act).  

 Stopniowo, w miarę rozwoju komunikacji elektronicznej, zaczęto jednak dostrzegać 

mankamenty e-podpisu. Po pierwsze, jako jego dysponenta wskazywano wyłącznie osobę 

fizyczną, która działa w imieniu własnym lub z upoważnienia innej osoby fizycznej lub 

prawnej. Tym samym wykluczano z grona podpisujących podmioty niebędące osobami 

fizycznymi, jak osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej czy 

też organy administracji publicznej. Po drugie, obrana koncepcja wskazywała, że użycie 

podpisu elektronicznego każdorazowo było wynikiem świadomej decyzji dysponenta tegoż 

podpisu, czyli osoby fizycznej. Blokowało to możliwość stosowania e-podpisu do 

zabezpieczania dokumentów elektronicznych generowanych w ramach systemów 

teleinformatycznych w sposób automatyczny i bez bezpośredniego udziału człowieka. 

P. Polański zwracał na to uwagę w kontekście funkcjonowania systemów elektronicznej 

wymiany dokumentów, które opierały się na dwustronnie zautomatyzowanej komunikacji 

profesjonalnej, gdzie oświadczenia woli składane były przez odpowiednio zaprogramowane 

aplikacje korzystające z jednakowych standardów reprezentacji informacji, a nie przez 

identyfikowalne osoby fizyczne177. Z kolei W. J. Kocot sygnalizował, że w sytuacji 

niemożności stosowania podpisu elektronicznego w takich procesach, zasadne są wątpliwości, 

czy zawieranie umów w sposób zautomatyzowany z zachowaniem elektronicznej postaci formy 

pisemnej jest w ogóle możliwe178. Pojawiały się opinie, że przepisy nie powinny 

dyskryminować działających w trybie automatycznym podpisów osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych oraz, że należałoby zezwolić na składanie podpisów bez 

każdorazowej interwencji człowieka179.  

 
177 P. Polański, Podpisy elektroniczne w prawie polskim i wspólnotowym, Rejent, nr 9/2008, s. 97-98. 
178 W. J. Kocot, Wpływ internetu na prawo umów, Warszawa 2004, s. 352-354. 
179 S. Kotecka, „Protokół elektroniczny” w świetle rozporządzenia w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu 

i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego, Prawo Mediów Elektronicznych, nr 3/2011. 
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 Rozmijanie się potrzeb rozwijającego się elektronicznego obrotu prawnego 

z możliwościami e-podpisu dostrzegano nie tylko w formie ogólnych uwag, ale również 

w odniesieniu do konkretnych procesów. Przykładowo, P. Skórniak wskazywał, że ze względu 

na kwestie organizacyjne i finansowe, a także na to, że podpis elektroniczny nie stanowi 

odpowiednika tradycyjnej pieczęci sądowej, nie jest możliwe jego użycie do potwierdzania 

pism i dokumentów wydawanych przez sąd180.  

 Wśród przedstawianych rozwiązań tych problemów proponowano stosowanie 

rozszerzającej wykładni pojęcia „osoby składającej podpis elektroniczny”, tj. obejmującej 

również inne niż osoby fizyczne podmioty, które uczestniczą w obrocie prawnym181. Innym 

pomysłem było świadome omijanie regulacji dotyczących e-podpisu. W Anglii i Walii tworząc 

w 2001 r. system wnoszenia do sądu drogą elektroniczną pism procesowych zrezygnowano 

z konieczności posługiwania się jakąkolwiek formą podpisu elektronicznego, uznawanego za 

rozwiązanie drogie i praktycznie niestosowane182. Identyfikacja użytkowników odbywała się 

za pośrednictwem loginu i hasła183. Umożliwiało to korzystanie z e-sądu nie tylko przez osoby 

fizyczne z wyboru nieposiadające podpisu elektronicznego, ale także przez podmioty, które 

w ogóle nie mogły takiego e-podpisu posiadać z racji tak a nie inaczej ukształtowanej 

w Europie koncepcji posiadacza podpisów elektronicznych. Nie ulega wątpliwości, że 

wszystkie te pomysły stanowiły swoiste półśrodki, nie były zaś koncepcją mającą charakter 

kompleksowej reformy systemu uwierzytelniania uczestników elektronicznego obrotu 

prawnego i zabezpieczania wymienianych przez nich dokumentów elektronicznych.  

  

1.5. Pieczęć elektroniczna jako nowa instytucja w obrocie prawnym  

Rozwiązaniem mającym wyeliminować przywołane mankamenty stała się koncepcja pieczęci 

elektronicznej. Z jej tradycyjnym odpowiednikiem łączyło ją to, że mogła być przypisana także 

do podmiotów niebędących osobami fizycznymi. Inne podobieństwo stanowiła funkcja, którą 

miała pełnić e-pieczęć, a więc uwiarygodnianie dokumentów, które były nią opatrzone, jako 

pochodzących od dysponenta pieczęci. Już na etapie, gdy koncepcja pieczęci elektronicznej 

dopiero się kształtowała, w doktrynie podkreślano, że w elektronicznym obrocie prawny nie 

 
180 P. Skórniak, Wnoszenie e-pism procesowych, Prawo Mediów Elektronicznych nr 7/2007. 
181 P. Polański, Podpisy…, s. 99. 
182 P. Pęcherzewski, Angielski sposób na sprawny i prosty e-sąd, Prawo Mediów Elektronicznych, nr 7/2007. 
183 A. Garlacz, Money Claim Online - składanie pozwów przez Internet w Anglii i Walii, Prawo Mediów 

Elektronicznych, nr 5/2006. 
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jest możliwe wypełnienie wszystkich niezbędnych ról przez e-podpis, właśnie ze względu na 

opisane mankamenty, i w związku z tym potrzeba narzędzia, które wypełni powstałe luki184. 

Kształtowaniu się w Europie koncepcji e-pieczęci nie przeszkadzały przepisy unijne185. 

Dyrektywa 1999/93/WE prezentowała otwarte podejście do tworzenia i posługiwania się 

podpisami elektronicznymi niewymienionymi w tym akcie prawnym. Przykładowo, zgodnie 

z motywem 16 preambuły dyrektywy 1999/93/WE nie były konieczne żadne ramy regulacyjne 

w odniesieniu do podpisów elektronicznych stosowanych wyłącznie w systemach opierających 

się na dobrowolnych cywilnoprawnych porozumieniach między określoną liczbą uczestników, 

a swoboda stron w ustalaniu zasad i warunków, zgodnie z którymi akceptują one elektronicznie 

podpisane dane, powinna być respektowana w granicach dopuszczalnych przez prawo krajowe. 

Per analogiam, należało uznać, że unijne przepisy nie stanowiły bariery dla tworzenia na 

gruncie prawa krajowego państw członkowskich innych rodzajów narzędzi do zabezpieczania 

elektronicznego obrotu prawnego aniżeli te, których ramy prawne podlegały harmonizacji. 

Pieczęć elektroniczna, nazywana często potocznie e-podpisem osoby prawnej i oparta na tych 

samych rozwiązaniach technicznych, co e-podpisy, stała się przykładem rozwiązań 

wykreowanych na poziomie wybranych państw. Kilkanaście lat później ten dorobek miał się 

stać ważnym wkładem w prawo UE, gdy rozporządzeniem eIDAS ustanowiono wspólną dla 

wszystkich państw UE regulację e-pieczęci. 

Za pionierów pieczęci elektronicznej w Europie uważane są Czechy186. 24.6.2004 r. 

czeski parlament (cz. Parlament) przyjął nowelizację ustawy 227/2000 o podpisie 

elektronicznym i zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie 26.7.2004 r.187. Celem 

regulacji z 2000 r. było umożliwienie stosowania podpisów cyfrowych w komunikacji 

elektronicznej jako odpowiedników podpisów odręcznych w tradycyjnej, papierowej postaci 

komunikacji. Z kolei nowelizacją poszerzono przepisy m.in. o możliwość stosowania 

elektronicznej pieczątki (cz. elektronickou značka). Zgodnie ze sformułowaną przez czeskiego 

ustawodawcę definicją e-pieczątka oznaczała dane w postaci elektronicznej, które były 

dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi  w postaci elektronicznej i spełniały 

 
184 M. Kutyłowski, Podpis elektroniczny osoby prawnej w Republice Czeskiej. Koncepcja prawna, technologiczna 

i zastosowania gospodarcze, https://www.slideplayer.pl/slide/415729/ (dostęp: 26.10.2021 r.). 
185 D. Szostek, Nowe ujęcie dokumentu w polskim prawie prywatnym ze szczególnym uwzględnieniem dokumentu 

w postaci elektronicznej, Warszawa 2012, Lex (dostęp: 26.10.2021 r.).  
186 D. Szostek, A. Zwolińska, E-pieczęć uwierzytelni firmowe i urzędowe dokumenty, 

https://www.rp.pl/Opinie/303239980-E-pieczec-uwierzytelni-firmowe-i-urzedowe-dokumenty.html (dostęp: 

26.10.2021 r.). 
187 Zákon č. 440/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů (Sbírka zákonů, Částka 

č. 144, Předpis 440/2004, strana 8363-8373), https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=2004&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=10 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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następujące wymagania: po pierwsze, były wyraźnie powiązane z podmiotem znakującym 

i umożliwiały jego identyfikację za pomocą kwalifikowanego certyfikatu systemowego, po 

drugie, zostały utworzone i dołączone do danych za pomocą urządzenia do składania e-

pieczątki, które podmiot znakujący mógł zachować pod swoją wyłączną kontrolą, po trzecie, 

były dołączone do danych elektronicznych w taki sposób, że możliwe było wykrycie 

jakiejkolwiek późniejszej zmiany tych danych (§ 2 písm. c zákona o elektronickém podpisu). 

Wśród znakujących dokumenty elektroniczne e-pieczątką ustawa wymieniała osoby fizyczne, 

osoby prawne i organy administracji publicznej, które dysponowały urządzeniami do składania 

e-pieczątki (§ 2 písm. f zákona o elektronickém podpisu). Certyfikat systemowy służący do 

weryfikacji e-pieczątki był podobny do certyfikatu wykorzystywanego przy podpisie 

elektronicznym osoby fizycznej, zaś urządzenie do składania e-pieczątki było tym samym, co 

bezpieczne urządzenie do składania podpisu elektronicznego188. Wprowadzając e-pieczątkę do 

krajowego systemu prawnego Czesi oparli się bowiem na infrastrukturze technologii podpisu 

elektronicznego. Różnice pomiędzy tymi dwoma narzędziami sprowadzały się do sposobu ich 

wykorzystywania, a nie technicznych rozwiązań189. Certyfikat systemowy e-pieczątki 

obligatoryjnie zawierał informację, że został wydany jako kwalifikowany certyfikat, a także 

zawierał zestaw danych kwalifikowanego dostawcy usług certyfikacyjnych, w tym jego nazwę 

(w przypadku osób prawnych) albo imię i nazwisko (w przypadku osób fizycznych). Ponadto 

wśród obowiązkowych elementów certyfikatu znajdowały się dane jednoznacznie 

identyfikujące podmiot znakujący, dane służące do walidacji pieczątki elektronicznej, które 

odpowiadały danym pozostającym pod kontrolą podmiotu znakującego i służącym do składania 

e-pieczątki, dane dotyczące początku i końca okresu ważności certyfikatu, informacje 

o ograniczeniach w korzystaniu z certyfikatu, które musiały być oczywiste dla stron trzecich, 

a także pieczątkę elektroniczną dostawcy, który wydawał certyfikat (§ 12a zákona 

o elektronickém podpisu). Urządzenia do składania e-pieczątki musiały dzięki odpowiednim 

środkom technicznym i proceduralnym zapewniać przynajmniej poufność danych służących do 

opatrywania dokumentu e-pieczątką i gwarantować, że są niezawodnie chronione przed 

niewłaściwym wykorzystaniem przez osoby trzecie. Również sposoby generowania e-pieczątki 

musiały być zabezpieczone przed nieuprawnioną zmianą, zaś każda modyfikacja widoczna dla 

podmiotu znakującego (§ 17a zákona o elektronickém podpisu).  

Przepisy ustawy określały obowiązki działających na rynku dostawców usług 

certyfikacyjnych, w tym dotyczących pieczątek elektronicznych, a także tworzyły katalog 

 
188 M. Kutyłowski, Podpis… 
189 Zob. https://www.mvcr.cz/clanek/zakon-c-227-2000-sb-o-elektronickem-podpisu.aspx (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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przestępstw będących konsekwencją uchybień powstałych w związku ze świadczeniem usług 

certyfikacyjnych, a także katalog kar grożących za dopuszczenie się czynów zabronionych. 

Przepisy przyznawały administracji publicznej możliwość nakazania dostawcy usług 

unieważnienia wydanego przez niego kwalifikowanego certyfikatu systemowego, m.in. jeżeli 

pojawiły się uzasadnione podejrzenia, że dysponent certyfikatu posługiwał się niewłaściwie 

zabezpieczonym urządzeniem do składania e-pieczątki, które to urządzenie potencjalnie 

umożliwiało fałszowanie pieczątki elektronicznej lub w inny sposób uniemożliwiało 

zagwarantowanie autentyczności pochodzenia i integralności danych opatrzonych e-pieczątką 

(§ 15 zákona o elektronickém podpisu)190.  

Wprowadzono zapis, że opatrzenie dokumentu elektronicznego pieczątką elektroniczną 

opartą na kwalifikowanym certyfikacie systemowym i wykorzystanie w tym celu bezpiecznego 

urządzenia do składania e-pieczątki umożliwiało uwierzytelnienie tego e-dokumentu pod kątem 

tego, że został on oznakowany przez konkretny podmiot (§ 3a odst. 1 zákona o elektronickém 

podpisu). E-pieczątka miała więc gwarantować autentyczność pochodzenia dokumentu. 

Jednocześnie przyjęto domniemanie, że jeżeli podmiot znakujący opatrzył e-dokument 

pieczątką elektroniczną, to uznawało się, że zrobił to automatycznie, bez bezpośredniej 

weryfikacji zawartości tego dokumentu i tym samym wyraził swoją wolę (§ 3a písm. odst. 2 

zákona o elektronickém podpisu). Wprowadzając taki zapis chciano skierować e-pieczątkę do 

procesów, w ramach których w sposób zautomatyzowany, bez bezpośredniego udziału 

człowieka, generowane były dziesiątki, setki czy tysiące e-dokumentów, i zachodziła potrzeba 

ich odpowiedniego zabezpieczenia. Wśród obszarów, gdzie takie procesy mogły występować, 

expressis verbis wskazywano działalność administracji publicznej. W ustawie znajdował się 

zapis, że dokumenty elektroniczne organów administracji publicznej opatrzone pieczątką 

elektroniczną opartą na kwalifikowanym certyfikacie systemowym wydanym przez 

akredytowanego dostawcę usług certyfikacyjnych, wywoływały takie same skutki prawne, jak 

tradycyjne dokumenty urzędowe wydawane przez te organy. Organy zyskały również 

uprawnienie do wysyłania zabezpieczonych w ten sposób e-dokumentów za pośrednictwem 

poczty elektronicznej (§ 11 odst. 2-3 zákona o elektronickém podpisu191). Otworzyło to drogę 

do wykorzystywania e-pieczątki przy zabezpieczaniu np. wypisów z urzędowych rejestrów 

 
190 Na przestrzeni czasu zmianie ulegała jednostka administracji publicznej, która odpowiadała za realizację 

opisanej kompetencji. Początkowo było to Ministerstwo Informatyki, zaś na końcowym etapie obowiązywania 

przepisów Urząd Ochrony Danych Osobowych.  
191 Przepis ustawy o podpisie elektronicznym w brzmieniu wprowadzonym ustawą nowelizującą 440/2004. 

W kolejnych latach regulacja była rozbudowywana.  
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i ewidencji oraz zaświadczeń wydawanych przez administrację obywatelom i przedsiębiorcom, 

a także potwierdzeń wpływu korespondencji elektronicznej do danej jednostki.  

Na podmioty znakujące nałożono obowiązek utrzymywania należytej kontroli nad 

urządzeniem służącym do opatrywania e-dokumentów pieczątką elektroniczną, co miało 

ograniczać ryzyko nieuprawnionego wykorzystania tych urządzeń (§ 5a odst. 1 písm. a zákona 

o elektronickém podpisu). W przypadku, gdy dochodziło do zdarzenia mogącego implikować 

niewłaściwe wykorzystanie tych urządzeń, podmiot znakujący miał obowiązek niezwłocznie 

powiadomić o tym dostawcę usług certyfikacyjnych (§ 5a odst. 1 písm. b zákona 

o elektronickém podpisu). Ponadto podmiot znakujący był zobowiązany dbać o to, by 

wykorzystywane przez niego urządzenie do opatrywania e-dokumentów pieczątką 

elektroniczną spełniało wymogi określane w aktualnie obowiązujących przepisach (§ 5a odst. 

2 zákona o elektronickém podpisu). Z zaniedbaniem obowiązków określonych w tych 

regulacjach powiązano odpowiedzialność podmiotu znakującego za szkody powstałe wskutek 

tych zaniedbań. Wyłączenie odpowiedzialności miało miejsce w sytuacji, gdy poszkodowany 

nie zweryfikował z należytą starannością ważności kwalifikowanego certyfikatu e-pieczątki 

(§ 5a odst. 3 zákona o elektronickém podpisu).  

Ustawa o podpisie elektronicznym obowiązywała w Czechach do 19.9.2016 r., gdy 

została uchylona przez ustawę 297/2016 o usługach zaufania dla transakcji elektronicznych 

(cz. zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) 192. Ten ostatni akt 

prawny przyjęto wskutek rozpoczęcia stosowania w państwach UE rozporządzenia eIDAS. 

 W Polsce jedyną przed unijną reformą próbę wprowadzenia do porządku prawnego 

pieczęci elektronicznej podjęto w latach 2010-2011. W tym okresie Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej VI kadencji jednocześnie pracował nad trzema projektami ustaw, które zawierały 

regulacje dotyczące e-pieczęci.  

 Pierwszym był rządowy projekt ustawy o podpisach elektronicznych przedłożony 

marszałkowi Sejmu 23.11.2010 r.193. Ustawa miała zastąpić ustawę o podpisie elektronicznym 

zachowując dorobek tego aktu prawnego i jednocześnie wprowadzać nowe rozwiązania194. 

Projektodawca za cel główny stawiał sobie przygotowanie przepisów o charakterze 

 
192 Zákon č. 297/2016 Sb. - Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (Sbírka zákonů, 

Částka č. 115, Předpis 297/2016, strana 4466-4472), https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=2016&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=8 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
193 Druk nr 3629,  

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/0/60A094908FBB22B7C12577E70058D2E0?OpenDocument (dostęp: 

26.10.2021 r.). 
194 Komunikat Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-

rzadu/projekt-ustawy-o-podpisach-elektronicznych-przedlozony-przez-ministra.html (dostęp: 2.3.2020 r.). 
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narzędziowym, co miało zwiększyć zastosowanie podpisu elektronicznego w administracji 

i gospodarce. Intencją było więc ułatwienie stosowania e-podpisu oraz rozszerzenie katalogu 

dostępnych rodzajów podpisu elektronicznego, a także umożliwienie składania e-podpisu 

zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne lub jednostki organizacyjne195. Jako nowe 

narzędzie, oparte na technologii zbliżonej do wykorzystywanej przy podpisie elektronicznym 

(w tym na podobnych algorytmach kryptograficznych), wymieniano pieczęć elektroniczną. 

Sformułowanie polskojęzycznego pojęcia stanowiło wynik przetłumaczenia przez 

projektodawcę angielskiego pojęcia „data stamping”, co dosłownie oznacza stemplowanie 

danych196. Pieczęć elektroniczną definiowano jako dane w postaci elektronicznej, 

przyporządkowane danemu podmiotowy w taki sposób, że możliwa byłaby jego identyfikacja, 

dołączone do innych danych lub z nimi logicznie powiązane tak, że każda późniejsza zmiana 

tych danych byłaby wykrywalna197. E-pieczęć miała być odrębnym narzędziem aniżeli podpis 

elektroniczny. Zamysłem projektodawcy było to, aby w przeciwieństwie do e-podpisu pieczęć 

elektroniczna była generowana przez systemy informatyczne bez udziału człowieka, a więc 

zakładano wykorzystywanie e-pieczęci przede wszystkim do zapewnienia wiarygodności 

i integralności automatycznie generowanych dokumentów elektronicznych, jak potwierdzenie 

faktu wpłynięcia e-dokumentu, potwierdzenie przyjęcia zamówienia, faktura elektroniczna, czy 

też elektroniczny wypis z urzędowych ewidencji i rejestrów198. Jej użytkowaniu miało 

towarzyszyć wprowadzenie domniemania, że dokument elektroniczny nie uległ zmianie po 

opatrzeniu go pieczęcią elektroniczną i pozostawał autentyczny199. Jako konkretne sytuacje 

zastosowania pieczęci elektronicznej wskazywano wymianę informacji pomiędzy organami 

właściwymi w sprawach dłużników alimentacyjnych. Urząd skarbowy miał przekazywać 

w postaci danych elektronicznych opatrzonych pieczęcią elektroniczną informacje podatkowe 

dotyczące dłużnika alimentacyjnego i osoby uprawnionej do alimentów wójtowi, burmistrzowi, 

prezydentowi miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kolejno dłużnika i osoby 

uprawnionej200. Innym przykład. Informacje z rejestrów zawierających dane dotyczące rynku 

pracy, instytucji rynku pracy, projektów, udzielonej pomocy i świadczeń, a także dane 

dotyczące poszukujących pracy, bezrobotnych, pracodawców i oferty pracy, gromadzone przez 

 
195 Uzasadnienie do rządowego projektu o podpisach elektronicznych, s. 1,  

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3629 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
196 Uzasadnienie do rządowego projektu o podpisach elektronicznych, s. 4,  

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3629 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
197 Art. 2 pkt 3 projektowanej ustawy. 
198 Uzasadnienie do rządowego projektu o podpisach elektronicznych, s. 4-5, 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3629 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
199 Art. 8 projektowanej ustawy. 
200 Art. 83 pkt 2 projektowanej ustawy. 
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publiczne służby zatrudnienia, miały być udostępniane innym podmiotom realizującym zadania 

publiczne w postaci danych elektronicznych opatrzonych pieczęcią elektroniczną201.  

Projektowane regulacje nie miały charakteru kompleksowej koncepcji wdrożenia 

i wykorzystywania w obrocie prawnym pieczęci elektronicznej, a jedynie stanowiły 

fragmentaryczne zajęcie się zagadnieniem. Nie określono chociażby rodzaju certyfikatów, 

które mogłyby być stosowane do weryfikacji e-pieczęci. Projektodawca miał zresztą tego 

świadomość, czego dowodziło zawarte w uzasadnieniu wskazanie, że „Potrzeby praktyki 

obrotu gospodarczego i administracyjnego pozwolą w przyszłości wypełnić pieczęć 

elektroniczną głębszą treścią, gdy na rynku pojawią się propozycje nowych narzędzi i aplikacji 

służących do jej składania. W ślad za rozwojem technologii oraz rynku zastosowania dla 

pieczęci regulowane będą innymi przepisami”202. 

Projektodawca wskazywał, że wprowadzenie pieczęci elektronicznej do krajowego 

porządku prawnego to rozwiązanie oczekiwane zarówno przez przedsiębiorców, jak 

i administrację publiczną203. W toku opiniowania projektu ustawy przez zewnętrzne podmioty 

rzeczywiście podkreślano, że do pozytywnych pomysłów ujętych w opracowanych regulacjach 

zalicza się wprowadzenie e-pieczęci. Podkreślała to m.in. Krajowa Rada Notarialna204.  

Drugim projektem ustawy, który zawierał regulacje dotyczące e-pieczęci był  komisyjny 

projekt ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów 

i usług, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 

przedłożony marszałkowi Sejmu 26.5.2010 r.205. Jego powstanie było pokłosiem działalności 

sejmowej Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczaniem 

biurokracji206. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu nr 72 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

VI kadencji projekt został skierowany do Komisji Infrastruktury, z zaleceniem zasięgnięcia 

opinii Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Finansów Publicznych207. 

15.12.2010 r. projekt został wycofany przez wnioskodawców z dalszego procedowania 

w ramach procesu legislacyjnego208. Tego samego dnia marszałkowi Sejmu przedłożono 

jednak poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku 

 
201 Art. 76 pkt 1 projektowanej ustawy. 
202 Uzasadnienie do rządowego projektu o podpisach elektronicznych, s. 5, 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3629 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
203 Uzasadnienie do rządowego projektu o podpisach elektronicznych, s. 5, 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3629 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
204 Par. 1 uchwały nr VII/94/2010 Krajowej Rady Notarialnej z 17.12.2010 r. w sprawie opinii o projekcie ustawy 

o podpisach elektronicznych, http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3629 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
205 Druk nr 3235, http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3235.htm (dostęp: 26.10.2021 r.). 
206 Zob. http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/projkom?OpenAgent&6&NPP (dostęp: 26.10.2021 r.). 
207 Zob. http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3235.htm (dostęp: 26.10.2021 r.). 
208 Zob. http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3235.htm (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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od towarów i usług, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach 

osobistych209. Wnioskodawcami byli wyłącznie posłowie klubu parlamentarnego Platformy 

Obywatelskiej stanowiącego zaplecze parlamentarne ówcześnie rządzącej koalicji. Pod kątem 

regulacji dotyczących e-pieczęci poselski projekt był zbieżny z komisyjnym i zawierał 

proponowane przepisy w identycznym brzmieniu.  

Projektodawca wskazywał, że istnieje potrzeba wprowadzenia nowych rodzajów 

podpisów elektronicznych, bardziej dostępnych dla obywateli i przedsiębiorców oraz 

pozwalających na automatyzację procesów administracyjnych i biznesowych210. Takim 

narzędziem wykorzystywanym w zautomatyzowanych procesach miała być właśnie e-pieczęć. 

Projektodawca zdefiniował ją jako zaawansowany podpis elektroniczny, uwierzytelniający 

osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej211. Definicja ta, 

a zatem rola e-pieczęci w obrocie prawnym, zasadniczo więc różniła się od tej sformułowanej 

w rządowym projekcie. Określając skutki prawne posłużenia się e-pieczęcią projektodawca 

wskazał, że dane w postaci elektronicznej opatrzone pieczęcią elektroniczną miały być 

równoważne dokumentom opatrzonym podpisem własnoręcznym, w przypadku gdyby służyły 

poświadczeniu istnienia określonego stanu prawnego lub faktycznego, w szczególności 

potwierdzeniu danych ujawnionych w ewidencji lub rejestrach publicznych212. Choć wśród 

projektowanych regulacji nie wskazano konkretnych przypadków stosowania e-pieczęci, to 

w uzasadnieniu zmian wskazywano, że celem jej wykorzystywania jest masowe wystawianie 

e-faktur. Zakładano, że rozwiązania techniczne pieczęci elektronicznej wdrożone przez 

przedsiębiorców umożliwią uzyskanie znacznych korzyści ekonomicznych przez zmniejszenie 

kosztów wystawiania i doręczania faktur papierowych w tradycyjny sposób, w wielkiej skali213. 

Z perspektywy czasu takie założenie można ocenić jako słuszne, gdy spojrzy się na sposoby 

zastosowania e-pieczęci w innych państwach, np. w Hiszpanii.  

Poselski projekt ustawy, podobnie jak rządowy projekt ustawy o podpisach 

elektronicznych, nie zawierał kompleksowej koncepcji wdrożenia i stosowania pieczęci 

elektronicznej, a jedynie punktowe zajęcie się zagadnieniem. Mimo to projekt w części 

 
209 Druk nr 3768,  

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/0/480AC5CC4A6D906AC125780F0028B1B4?OpenDocument (dostęp: 

26.10.2021 r.). 
210 Uzasadnienie do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku 

od towarów i usług, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, s. 1, 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3768 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
211 Art. 1 pkt 1 projektowanej ustawy. 
212 Art. 1 pkt 4 projektowanej ustawy. 
213 Uzasadnienie do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku 

od towarów i usług, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, s. 2, 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3768 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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poświęconej e-pieczęci spotkał się z pozytywnym odbiorem środowisk reprezentujących 

potencjalnych beneficjentów korzystania z opisywanego narzędzia. Polska Konfederacja 

Pracodawców Prywatnych Lewiatan wskazała, że wprowadzenie do obrotu pieczęci 

elektronicznej w praktyce może przynieść liczne korzyści, w szczególności przyczyni się do 

redukcji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej214.  Również organizacja Pracodawcy 

Rzeczypospolitej Polskiej przewidywała, że pieczęć elektroniczna znacznie zmniejszy koszty 

obsługi dokumentów przekazywanych w seriach215.  

Krytycznie do poselskiego projektu odniósł się rząd, który zwrócił uwagę na 

niebezpieczeństwa związane z traktowaniem e-pieczęci jako jednego z rodzajów podpisu 

elektronicznego, a więc brakiem wyraźnego rozróżnienia tych dwóch narzędzi. W takim 

bowiem przypadku e-pieczęć mogłaby być używana m.in. do dokonywania czynności 

prawnych ze skutkami dla podmiotu używającego e-pieczęć, ale w oderwaniu od osób 

fizycznych stanowiących organ osoby prawnej, co stałoby w sprzeczności z zasadami prawa 

cywilnego. Rząd podkreślał, że pieczęć elektroniczna ma być stosowana automatycznie dla 

potwierdzania istniejących faktów, jak np. odpisów sądowych czy odpisów z rejestrów, nie zaś 

do dokonywania czynności prawnych czy też procesowych216.  

Głosy doktryny na temat kształtu obu projektowanych regulacji wprowadzających do 

krajowego obrotu prawnego pieczęć elektroniczną były podzielone. M. Tabor podkreślał, że 

pieczęć elektroniczna stanowiłaby ważny element w budowie elektronicznych usług 

administracji publicznej, ale także elektronicznych usług ubezpieczenia, bankowych i obrotu 

finansowego. Jednocześnie wskazywał, że należy ograniczyć zastosowanie e-pieczęci do 

oświadczeń wiedzy podmiotu posługującego się e-pieczęcią. Natomiast nie można z pieczęcią 

elektroniczną wiązać skutków prawnych równoważnych oświadczeniu woli217. Pogląd 

reprezentowany przez M. Tabora stanowił więc aprobatę propozycji uregulowania e-pieczęci 

 
214 Stanowisko nr PKPP/15/5/MZ/BW/2011 Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan do 

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, 

ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, s. 1, 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3768 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
215 Stanowisko nr DDS/0426/01.11/PR/AK Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej do poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy – Kodeks 

cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, s. 1, 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3768 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
216 Stanowisko rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o 

podatku od towarów i usług, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, 

s. 2-3, http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3768 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
217 M. Tabor, Ekspertyza stanowiąca odpowiedź na pytania pana posła Antoniego Mężydły dotyczące kluczowych 

kwestii dla ustawy o podpisie elektronicznym oraz odniesienie się do uwag prof. Mirosława Kutyłowskiego 

dotyczących opracowanego przez MSWiA projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodzie osobistym z dnia 12 

kwietnia 2011 r. w kontekście przepisów projektów ustaw z druków nr 3629 i 3768, s. 13-15, 

http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=3629 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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zawartą w rządowym projekcie ustawy i krytykę zdefiniowania skutków pieczęci 

elektronicznej w poselskim projekcie zmian w przepisach. Krytycznie do prezentowanych 

w projektach propozycji uregulowania e-pieczęci odnosił się R. Podpłoński. Zarzucał 

projektowanym przepisom fragmentaryczność oraz chaotyczność, nawet na płaszczyźnie 

stosowanej nomenklatury. Jego zdaniem wejście w życie projektu w opracowanym kształcie 

doprowadziłoby do tego, że nikt nie wiedziałby, skąd wziąć e-pieczęć, jak świadczyć usługi 

certyfikacyjne w tym zakresie, jakie skutki wywoła e-pieczęć i jak nie pomylić jej 

z zaawansowanym podpisem elektronicznym. Do problemów R. Podpłoński zaliczał również 

to, że projektodawca chciał wprowadzić domniemanie autentyczności dokumentu opatrzonego 

pieczęcią elektroniczną, które to domniemanie pozostawałoby nieoparte na żadnych 

podstawach. Fragmentaryczność regulacji czyniłaby z e-pieczęci „bliżej niezidentyfikowane” 

narzędzie218. Nie był to głos odosobniony. Również M. Kutyłowski zwracał uwagę na brak 

zdecydowania projektodawców w zakresie tego, czym właściwie ma być pieczęć elektroniczna: 

czy rodzajem zaawansowanego podpisu czy też odrębnym narzędziem. Jeśli tym pierwszym, 

to niebezpieczne z punktu widzenia obrotu prawnego było pominięcie w definiowaniu e-

pieczęci wymogu wyłącznej kontroli dysponenta tego narzędzia nad opatrywaniem pieczęcią 

elektroniczną dokumentów219. 

Oba opisywane projekty nie zostały uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

VI kadencji, mimo że wywodziły się ze środowisk związanych z ówcześnie rządzącą koalicją, 

tj. z rządu i posłów klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Nie poddano ich nawet 

drugiemu czytaniu. Rządowy projekt ustawy o podpisach elektronicznych po pierwszym 

czytaniu na posiedzeniu nr 80 został skierowany do Komisji Gospodarki oraz Komisji 

Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii220, która powołała podkomisję nadzwyczajną do 

rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o podpisach elektronicznych221. W 2011 r. w ramach 

podkomisji prowadzono prace nad projektem, w tym wysłuchano opinii ekspertów, jednak 

17.8.2011 r. przyjęto wniosek o przerwanie prac i projekt nie wrócił do komisji222. Z kolei 

projekt ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów 

i usług, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych po 

pierwszym czytaniu na posiedzeniu nr 84 został skierowany do Komisji Gospodarki oraz 

 
218 R. Podpłoński, Projekt ustawy o podpisach elektronicznych – wstęp do krytyki, Czas Informacji, nr 3/2010, s. 

4-10. 
219 M. Kutyłowski, Pieczęć elektroniczna, Czas Informacji, nr 4/2010, s. 40-41. 
220 Zob. http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/0/60A094908FBB22B7C12577E70058D2E0?OpenDocument (dostęp: 

26.10.2021 r.). 
221 Zob. http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/wgskrnr6/GOS-190 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
222 Zob. http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/poskomprocall?OpenAgent&6&3629 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii223. Tam zdecydowano o przekazaniu go 

do podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o podpisach 

elektronicznych, która połączyła prace nad projektami poselskim i rządowym wybierając ten 

drugi jako wiodący. W konsekwencji, w związku z zawieszeniem prac nad projektem 

rządowym, 17.8.2011 r. zawieszono również prace nad projektem poselskim. Zakończenie 

7.11.2011 r. kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji oznaczało, zgodnie z zasadą 

dyskontynuacji224, zakończenie prac nad projektami bez ich przyjęcia.  

Brak uchwalenia opisywanych przepisów nie oznacza, że jeszcze przed unijną reformą 

pieczęć elektroniczna nie pojawiła się w polskim systemie prawnym. Według G. Szpor co 

prawda nie w sensie de iure, a de facto, pieczęcią elektroniczną był podpis systemowy ePUAP 

zapewniający integralność i autentyczność wykonania operacji przez system ePUAP225. Pojęcie 

to zostało wprowadzone 17.6.2010 r. do ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne226 i obowiązywało do 6.10.2016 r.227. Ponadto, 

przed unijną reformą w polskim systemie prawnym obowiązywały dwa akty, w treści których 

występowało pojęcie „pieczęci elektronicznej”, przy czym żaden z nich nie definiował jego 

znaczenia. Pierwszy z nich to rozporządzenie ministra finansów z 23.4.2004 r. w sprawie 

środków i warunków technicznych służących do przekazywania informacji na podstawie 

przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi228. Wskazano w nim, że 

przywołane w tytule aktu informacje mogą być przekazywane m.in. za pośrednictwem 

teletransmisji229. W takim przypadku treść przekazywanej informacji powinna być 

potwierdzona przez odbiorcę. Potwierdzenie powinno zawierać co najmniej datę i godzinę 

odbioru, identyfikator operatora, a także pieczęć elektroniczną SHA-1 wyliczaną zgodnie ze 

standardem FIPS-180-1230. Przywołany akt prawny został następnie zastąpiony 

 
223 Zob. http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/0/480AC5CC4A6D906AC125780F0028B1B4?OpenDocument 

(dostęp: 26.10.2021 r.). 
224 Jak wskazuje T. Litwin (Zastosowanie zasady dyskontynuacji prac legislacyjnych Sejmu w stosunku do ustawy 

budżetowej, Państwo i Społeczeństwo, nr 2/2007, s. 189, 191-192) zasada dyskontynuacji jest normą prawa 

zwyczajowego i obowiązuje domniemanie jej stosowania wobec projektów aktów prawnych rozpatrywanych 

przez parlament, chyba że konkretne przepisy ustawy stanowią inaczej. Zasada ta ma za zadanie regulować kwestię 

postępowania z projektami ustaw, które nie zostały uchwalone przez parlament przed upływem jego kadencji. 

Zgodnie z tą zasadą parlament kolejnej kadencji nie pracuje nad takimi projektami.   
225 G. Szpor, [w:] C. Martysz, G. Szpor, K. Wojsyk, Ustawa…  
226 Na mocy ustawy z 12.2.2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. nr 40, poz. 230). 
227 Na mocy ustawy z 5.9.2016 r. o usługach zaufania. 
228 Dz. U. z 2004 r. nr 94, poz. 907; nie obowiązuje. 
229 Par. 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów z 23.4.2004 r. w sprawie środków i warunków technicznych 

służących do przekazywania informacji na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 
230 Par. 5 ust. 4 rozporządzenia ministra finansów z 23.4.2004 r. w sprawie środków i warunków technicznych 

służących do przekazywania informacji na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 
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rozporządzeniem ministra finansów z 13.2.2006 r. w sprawie środków i warunków 

technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane 

przez Komisje Papierów Wartościowych i Giełd231. Jeśli chodzi o przepis odwołujący się do e-

pieczęci, to miał on identyczną treść, jak we wcześniej wspomnianym rozporządzeniu232.  

Wskazując przykłady poszukiwania przez państwa na potrzeby elektronicznego obrotu 

prawnego narzędzia będącego odpowiednikiem tradycyjnej pieczęci w obrocie prowadzonym 

z wykorzystaniem dokumentów papierowych, warto pamiętać, że nie zawsze decydowano się 

na nowatorskie rozwiązania. Inną koncepcją, którą można określić mianem drogi na skróty, 

było tworzenie określonych rozwiązań legislacyjnych wyłączających obowiązek stosowania 

pieczęci w przypadku dokumentów elektronicznych, nawet, jeśli ten sam dokument 

sporządzony w postaci papierowej takiej pieczęci wymagał. Stało się tak w Irlandii. Tamtejszy 

Parlament Narodowy w pierwszej połowie 2000 r. uchwalił, zaś 10.7.2000 r. prezydent podpisał 

ustawę o handlu elektronicznym (ang. Electronic Commerce Act)233. Celem aktu było 

zwiększenie zaufania do transakcji na rynku e-commerce poprzez stworzenie ram prawnych dla 

interakcji elektronicznych. Ustawa z jednej strony opisywała więc wymagania, których 

spełnienie warunkowało skuteczność transakcji dokonywanej w środowisku online, zaś 

z drugiej wskazywała, w jaki sposób w ramach interakcji elektronicznych czynić zadość 

obowiązkom znanym z tradycyjnego obrotu prawnego. W związku z tym irlandzki 

ustawodawca odniósł się także do kwestii wymogu umieszczania na dokumentach pieczęci. 

Zdecydował, że jeżeli jakikolwiek przepis prawa wprost nakładał obowiązek opatrzenia 

dokumentu pieczęcią lub wskazywał konsekwencje nieumieszczenia pieczęci na dokumencie, 

to w odniesieniu do e-dokumentów warunek opieczętowania uznawał się za spełniony, jeżeli 

na e-dokumencie znajdowała się słowna informacja, że powinien być opatrzony pieczęcią oraz 

został podpisany przez osobę upoważnioną przy użyciu zaawansowanego podpisu 

elektronicznego opartego na kwalifikowanym certyfikacie (section 16 subsection 1 Electronic 

Commerce Act). Skorzystanie z tej regulacji zostało obwarowane określonymi warunkami. 

W przypadku organów administracji publicznej mogły one, jako adresaci e-dokumentów, 

ustanowić przejrzyste, niedyskryminacyjne i proporcjonalne wymogi prawne bądź 

technologiczne dla e-podpisu łącznie z tym, by kwalifikowany certyfikat służący do składania 

 
231 Dz. U. z 2006 r. nr 25, poz. 188; nie obowiązuje. 
232 Par. 3 ust. 5 rozporządzenia ministra finansów z 13.2.2006 r. w sprawie środków i warunków technicznych 

służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisje Papierów 

Wartościowych i Giełd. 
233 Electronic Commerce Act, 2000 (Electronic Irish Statute Book, Number 27 of 2000),  

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2000/act/27/enacted/en/print (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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podpisu elektronicznego był wydany przez akredytowanego dostawcę (section 16 subsection 2 

letter a Electronic Commerce Act).  W przypadku adresatów niemających charakteru organów 

administracji publicznej powinni oni wyrazić zgodę na otrzymanie e-dokumentu opatrzonego 

zaawansowanym podpisem elektronicznym (section 16 subsection 2 letter a Electronic 

Commerce Act). Sam podpis elektroniczny zdefiniowano jako dane w postaci elektronicznej, 

które dołączone do innych danych w postaci elektronicznej lub logicznie z nimi powiązane 

służyły jako metoda uwierzytelnienia nadawcy. Z kolei zaawansowany podpis elektroniczny 

musiał być unikalnie przyporządkowany podpisującemu, umożliwiać ustalenie tożsamości 

podpisującego, zostać złożony przy użyciu danych, które podpisujący mógł użyć pod swoją 

wyłączną kontrolą oraz był powiązany z danymi w taki sposób, że każda późniejsza ich zmiana 

była wykrywalna (section 2 Electronic Commerce Act). Model regulacji przyjęty w Irlandii 

oznaczał, że podpis elektroniczny w sferze online spełniał de facto dwie funkcje, które 

w tradycyjnym obrocie prawnym są podzielone pomiędzy dwa różne narzędzia: podpis 

i pieczęć. W tym kontekście trzeba jednak zaznaczyć, że na gruncie ustawy o handlu 

elektronicznym irlandzki prawodawca przyjął szeroką koncepcję podpisującego (ang. 

signatory) mogącego posługiwać się podpisem elektronicznym, w tym jego zaawansowaną 

formą. Mogła nim być nie tylko osoba fizyczna, ale również organ publiczny (section 2 

Electronic Commerce Act).  

 

1.6. Pieczęć elektroniczna na tle prawnoporównawczym  

Wraz z upływem czasu pieczęć elektroniczna pojawiała się w kolejnych państwach, nie tylko 

wśród członków UE. Co więcej, na rozważania na temat e-pieczęci, bądź implementację tego 

rozwiązania decydowano się również poza Europą, chociażby w Azji234 czy Ameryce 

Północnej.  

 W Stanach Zjednoczonych Ameryki pieczęć elektroniczna pojawiła się w kontekście  

elektronizacji czynność dokonywanych przez notariuszy. Stało się tak w stanie Wirginia, gdzie 

w lutym 2007 r. dwuizbowa legislatura stanu (ang. General Assembly) przyjęła, a 12.3.2007 r. 

gubernator podpisał235 uchwałę 269236 nowelizującą stanowy zbiór przepisów prawa (ang. Code 

 
234 L. Bo, I. Wei, Electronic seal based on hash function and digital watermark, [w:] International Conference on 

Computer and Communications Security, Hong Kong 2009. 
235 Zgodnie z Konstytucją Stanu Wirginia (article IV) legislatywa stanowa składa się z dwóch izb: Senatu (izba 

wyższa, ang. Senate) oraz Izby Reprezentantów (ang. House of Delegates). Uchwałę (ang. chapter) po jej przyjęciu 

przez Izbę Reprezentantów i Senat podpisuje gubernator. 
236 Chapter 269 Approved March 12, 2007 - An Act to amend and reenact §§ 2.2-409, 47.1-2, 47.1-3, 47.1-4, 47.1-

5, 47.1-8, 47.1-9, 47.1-10, 47.1-11, 47.1-12, 47.1-13, 47.1-14, 47.1-16, 47.1-17, 47.1-18, 47.1-19, 47.1-20, 47.1-

21, 47.1-22, 47.1-23, 47.1-25, and 47.1-30 of the Code of Virginia; to amend the Code of Virginia by adding a 
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of Virginia) w zakresie regulującym działalność notariuszy (ang. Virginia Notary Act). Uchwała 

ta, wraz z kolejnymi uchwałami nowelizującymi237, umożliwiła wystawianie dokumentów 

notarialnych w postaci elektronicznej i jednocześnie zdefiniowała pieczęć elektroniczną vel 

notarialną pieczęć elektroniczną jako narzędzie służące do zabezpieczania tych dokumentów. 

Zgodnie z tą regulacją pieczęć elektroniczna oznacza zestaw danych w notarialnym 

dokumencie elektronicznym, który potwierdza nazwisko notariusza wystawiającego dokument 

(ang. notary’s name), a także jego jurysdykcję (ang. jurisdiction) oraz datę wygaśnięcia 

uprawnień (commission expiration date) (paragraph 47.1-2 Code of Virginia). Ten ostatni 

element pozwala stwierdzić, czy w momencie opatrywania e-dokumentu pieczęcią 

elektroniczną notariusz posiadał uprawnienia do wykonywania zawodu238. Pieczęć 

elektroniczna, dodana do e-dokumentu lub logicznie z nim powiązana, ma zabezpieczać 

dokument w ten sposób, że każda późniejsza jego zmiana będzie widoczna (paragraph 47.1-

16 letter D Code of Virginia)239. Definiując pojęcie e-pieczęci stanowy prawodawca wprost 

wskazał, że dane składające się na pieczęć elektroniczną powinny być analogiczne do 

umieszczanych w tradycyjnych pieczęciach służących do zabezpieczania dokumentów 

papierowych. Tak ukształtowana na potrzeby notariatu definicja pieczęci elektronicznej 

funkcjonuje do dziś.  

Wprowadzeniu zmian dotyczących elektronizacji czynności notarialnych i opartych 

m.in. na wykorzystywaniu pieczęci elektronicznej towarzyszyło zachowanie kontroli władz 

stanowych nad przebiegiem wdrażania nowoczesnych technologii i ich rozwojem w pracy 

notariatu. Ustanowiono wymóg uzyskania akceptacji sekretarza stanu Wirginia (ang. Secretary 

of the Commonwealth) na wykonywanie elektronicznych czynności notarialnych. Na etapie 

rejestracji należy wykazać, że notariusz spełnia wymogi techniczne do wystawiania 

 
section numbered 47.1-7, by adding in Chapter 2 of Title 47.1 a section numbered 47.1-11.1, and by adding 

sections numbered 47.1-15 and 47.1-29.1; and to repeal §§ 47.1-31, 47.1-32, and 47.1-33 of the Code of Virginia, 

relating to public notaries; electronic public notaries; penalty (Virginia’s Legislative Information System, 2007 

Session), http://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?071+ful+CHAP0269 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
237 Chapter 590 Approved March 20, 2007 - An Act to amend and reenact §§ 2.2-409, 47.1-2 through 47.1-5, 47.1-

8 through 47.1-11, 47.1-12, 47.1-13, 47.1-14, 47.1-16 through 47.1-20, 47.1-21, 47.1-22, 47.1-23, 47.1-25, and 

47.1-30 of the Code of Virginia; to amend the Code of Virginia by adding a section numbered 47.1-7, by adding 

in Chapter 2 of Title 47.1 a section numbered 47.1-11.1, and by adding sections numbered 47.1-15 and 47.1-29.1; 

and to repeal §§ 47.1-31, 47.1-32, and 47.1-33 of the Code of Virginia, relating to public notaries; electronic public 

notaries; penalty (Virginia’s Legislative Information System, 2007 Session),  http://lis.virginia.gov/cgi-

bin/legp604.exe?071+ful+CHAP0590 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
238 Więcej na temat zamieszczania daty wygaśnięcia uprawnień (commission expiration date) w pieczęci 

notarialnej w ramach działalności prowadzonej przez notariuszy w Stanach Zjednoczonych Ameryki: 

T. Gatewood, The Importance of Including Your Notary's Commission Expiration Date on Notarized Documents, 

https://www.notarypublicstamps.com/articles/the-importance-of-including-your-notarys-commission-expiration-

date-on-notarized-documents/ (dostęp: 26.10.2021 r.). 
239 Notary Public Handbook. A handbook for Virginia Notaries Public, Virginia 2017, s. 7. 
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dokumentów w postaci elektronicznej (paragraph 47.1-7 Code of Virginia). Oznacza to 

konieczność zakupu pieczęci elektronicznej przed złożeniem wniosku rejestracyjnego, jako  

narzędzia niezbędnego do zabezpieczania e-dokumentów240. Mając świadomość szybko 

następujących zmian technologicznych stanowy prawodawca zdecydował, że należy przyjąć 

otwarte podejście do innowacji. Zgodnie z nim przepisy regulujące wykonywanie 

elektronicznych czynności notarialnych nie mogą być interpretowane jako przeszkoda dla 

notariuszy w korzystaniu z najbardziej aktualnych technologii (paragraph 47.1-7 letter C Code 

of Virginia).  Taki zapis to de facto gwarancja neutralności technologicznej, również jeśli 

chodzi o stosowanie pieczęci elektronicznej, która jest przecież narzędziem podlegającym 

w sferze technologicznej zmianom mającym udoskonalić towarzyszące jej zabezpieczenia. 

Następnie, już w ramach prowadzonej działalności, na notariuszu ciąży obowiązek 

utrzymywania wyłącznej kontroli nad pieczęcią elektroniczną i uniemożliwienia posłużenia się 

nią przez osoby nieuprawnione (paragraph 47.1-14 letter E Code of Virginia). W przypadku 

wystąpienia incydentu dotyczącego utraty kontroli nad pieczęcią elektroniczną notariusz ma 

obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym organy ścigania oraz sekretarza stanu Wirginia 

(paragraph 47.1-14 letter G Code of Virginia).  Samo nieuprawnione posłużenie się pieczęcią 

elektroniczną, jak i świadome uniemożliwienie posługiwania się nią przez notariusza, np. 

poprzez uszkodzenie sprzętu do składania e-pieczęci, jest traktowane w świetle przepisów jako 

wykroczenie (paragraph 47.1-29.1 Code of Virginia). Z kolei w przypadku rezygnacji 

z dokonywania czynności notarialnych z wykorzystaniem dokumentów elektronicznych 

notariusz jest zobowiązany doprowadzić narzędzia służące do składania pieczęci elektronicznej 

do stanu uniemożliwiającego ich dalsze użytkowanie. Zadość temu wymogowi można uczynić 

poprzez zniszczenie karty czy usunięcie oprogramowania komputerowego związanych ze 

składaniem e-pieczęci (paragraph 47.1-22 letter E Code of Virginia). Wyjątkiem jest 

przypadek, gdy notariusz przed upływem trzech miesięcy od zrezygnowania ze świadczenia 

elektronicznych usług notarialnych zamierza wrócić do ich realizacji. Wówczas może 

posługiwać się tą samą pieczęcią elektroniczną, którą użytkował wcześniej (paragraph 47.1-

22 letter F Code of Virginia).  

W przypadku notariuszy chcących w Wirginii świadczyć usługę sporządzania 

dokumentów w postaci elektronicznej nie ma alternatywy dla pieczęci elektronicznej. 

Wymuszają to wymagania co do obowiązującej tam struktury dokumentów notarialnych. 

Obligatoryjnym elementem dokumentu, niezależnie od jego postaci, jest pieczęć notariusza241. 

 
240 Notary…, s. 6. 
241 Notary…, s. 12. 
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W konsekwencji w przypadku dokumentów papierowych niezbędne jest ich opatrywanie 

pieczęcią tradycyjną, zaś w odniesieniu do e-dokumentów pieczęcią elektroniczną. Tak 

sztywne ramy prawne mają charakter stymulujący dla popularności korzystania z e-pieczęci 

i rynku dostawców tegoż narzędzia.  

Jeszcze dalej w zakresie elektronizacji działalności notariatu władze stanowe poszły 

w  lutym 2011 r., gdy dwuizbowa legislatura stanu przyjęła, a 26.3.2011 r. gubernator podpisał 

uchwałę 731242, na mocy której Wirginia została pierwszym stanem, w którym nastąpiło 

odejście od zasady, że wykonanie czynności notarialnej wymaga fizycznej obecności przed 

notariuszem stron stosunku prawnego (paragraph 47.1-15 Code of Virginia). Począwszy od 

1.7.2012 r. dopuszczono możliwość zdalnego poświadczania dokumentów przez tamtejszych 

notariuszy. Strony stosunku prawnego łączą się z notariuszem przy wykorzystaniu 

wideokonferencji na żywo, zaś notariusz prowadzi rejestr tak zorganizowanego spotkania, 

którego efektem jest e-dokument notarialny opatrzony pieczęcią elektroniczną243.  

Praktyczne wykorzystanie w Wirginii pieczęci elektronicznej w procesie elektronizacji 

działalności notariuszy zweryfikowało tezę, że przeniesienie funkcji wypełnianych przez 

pieczęci notarialne na papierowych dokumentach na e-pieczęcie będzie utrudnione ze względu 

na to, że tradycyjna pieczęć ma komponenty, jak obramowanie czy specyficzny kształt, których 

nie da się transponować do pieczęci elektronicznej244.  

Również inne stany zdecydowały się wprowadzić notarialne dokumenty elektroniczne, 

a e-pieczęć wykorzystać jako narzędzie służące ich zabezpieczeniu. Regulacje odnoszące się 

do stosowania pieczęci elektronicznej są w poszczególnych stanach podobne do tych 

obowiązujących w Wirginii. Przykładem jest Delaware, gdzie w 2008 r. dwuizbowa legislatura 

stanu przyjęła, a 26.6.2008 r. gubernator podpisał245 uchwałę 235246 nowelizującą stanowy 

zbiór przepisów prawa (ang. Delaware Code) w zakresie regulującym działalność notariuszy. 

W obowiązującym od 1.2.2009 r. akcie przewidziano definicję e-pieczęci zbieżną 

 
242 Chapter 731 Approved March 26, 2011 - An Act to amend and reenact §§ 47.1-2, 47.1-7, 47.1-12, 47.1-13, 

47.1-14, and 47.1-15 of the Code of Virginia, relating to electronic notaries (Virginia’s Legislative Information 

System, 2011 Session),  http://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?111+ful+CHAP0731 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
243 L. Prevost, The E-Notary Public Is Slow to Catch On, https://www.nytimes.com/2015/05/24/realestate/the-e-

notary-public-is-slow-to-catch-on.html (dostęp: 26.10.2021 r.). 
244 Taką tezę stawiał: L. G. Smith, The Role of the Notary in Secure Electronic Commerce, Brisbane 2006, s. 47-

48. 
245 Zgodnie z Konstytucją Stanu Delaware (article II paragraph 1) legislatywa stanowa składa się z dwóch izb: 

Senatu (izba wyższa, ang. Senate) oraz Izby Reprezentantów (ang. House of Representatives). Uchwałę (ang. 

chapter) po jej przyjęciu przez Izbę Reprezentantów i Senat podpisuje gubernator. 
246 Chapter 253 Approved June 26, 2008 - An Act to amend title 29 of The Delaware Code relating to notaries 

public (The Delaware Code Online, 144th General Assembly 2007-2008),  

https://delcode.delaware.gov/sessionlaws/ga144/chp253.shtml (dostęp: 26.10.2021 r.). 



67 

 

z opisywanymi regulacjami w stanie Wirginia. Zgodnie z nią pieczęć elektroniczna vel 

notarialna pieczęć elektroniczna oznacza dane, które dołączone do e-dokumentu notarialnego 

potwierdzają nazwisko notariusza, jego jurysdykcję oraz datę wygaśnięcia uprawnień do 

wykonywania zawodu. Dane w e-pieczęci co do zasady odpowiadają informacjom zawartym 

w tradycyjnej pieczęci notariusza (paragraph 4321 point 11 Delaware Code). Opatrzenie 

elektronicznego dokumentu notarialnego e-pieczęcią jest wymagane dla jego ważności. Sama 

e-pieczęć musi być dołączona lub logicznie powiązana z e-dokumentem w taki sposób, że każda 

zmiana tego ostatniego już po opatrzeniu go e-pieczęcią doprowadzi do unieważnienia tej 

pieczęci pod danym dokumentem bazowym. W ten sposób nieuprawniona modyfikacja 

spowoduje brak właściwego podpisania e-dokumentu. Ponadto musi istnieć możliwość 

niezależnej weryfikacji e-pieczęci (paragraph 4322 letter f Delaware Code).  

Notariusze nie byli ani pierwszą, ani jedyną grupą zawodową w Ameryce Północnej, 

w działalności której wykorzystywano pieczęć elektroniczną. Pojęcie to pojawiło się już 

w 1998 r. w kanadyjskiej prowincji Manitoba, gdzie tamtejsze zgromadzenie legislacyjne247 

przyjmując ustawę regulującą zawody profesjonalnych inżynierów i geologów248 zdefiniowało 

pieczęć elektroniczną (ang. electronic seal) jako możliwą do odczytania przez komputer formę 

identyfikacji wydaną przez Stowarzyszenie Profesjonalnych Inżynierów i Geologów Prowincji 

Manitoba (ang. Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of 

Manitoba) swoim członkom (part 8 section 25 ustawy). Również pieczęć tradycyjna była 

uznawana w tym akcie za formę identyfikacji wydawaną przez stowarzyszenie swoim 

członkom i zawierającą nazwisko tegoż członka, a także słowa: „zarejestrowany profesjonalny 

inżynier, prowincja Manitoba” (ang. „Registered Professional Engineer, Province of 

Manitoba”) albo „zarejestrowany profesjonalny geolog, prowincja Manitoba” (ang. 

„Registered Professional Geoscientist, Province of Manitoba”). Pieczęć manualna służyła do 

ręcznego odciskania na fizycznych dokumentach (part 8 section 25 ustawy). Istotność 

kanadyjskiej regulacji polega na tym, iż pokazuje, że już pod koniec lat 90. XX w. w ślad za 

rozwojem obrotu prawnego wykorzystującego dokumenty elektroniczne rozpoczęto 

poszukiwania odpowiednika dla tradycyjnej pieczęci w wirtualnej przestrzeni. Opisywana 

ustawa wskazywała, że pod pojęciem „pieczęci” należało rozumieć zarówno „pieczęć 

 
247 Legislatywę prowincji Manitoba tworzy Zgromadzenie legislacyjne (ang. Legislative Assembly of Manitoba). 

Prawo stanowione dla prowincji przez legislatywę, wymaga akceptacji monarchy Kanady, reprezentowanego 

przez przedstawiciela (ang. Lieutenant Governor of 

Manitoba), https://www.gov.mb.ca/legislature/about/faq/fact4.pdf (dostęp: 26.10.2021 r.).  
248 Chapter SM 1998, c. 55 - The Engineering ang Geoscientific Professions and Consequential Amendments Act 

- Assented to June 29, 1998,  https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/1998/c05598e.php (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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manualną”, jak i „pieczęć elektroniczną”. Znikało więc postrzeganie pieczęci wyłącznie jako 

fizycznego narzędzia wykorzystywanego do zabezpieczania dokumentów, które – podobnie jak 

sama pieczęć – miałyby wyłącznie wymiar fizyczny. Próżno natomiast szukać w ówczesnych 

przepisach prowincji Manitoba opisu wymiaru technicznego e-pieczęci. Tamtejszy 

prawodawca dopuszczał więc pieczęć elektroniczną jako oficjalnie uznawaną alternatywę dla 

pieczęci tradycyjnej, ale nie formułował ram technicznych dla tego narzędzia pozostawiając to 

do odrębnego ustalenia, niekoniecznie na poziomie ustawowym249. Regulacja w zakresie e-

pieczęci pozostawała więc lakoniczna, ale – jak już wspomniano – to nie szczegółowość była 

jej wartością. E-pieczęć swoim członkom dostarczało branżowe stowarzyszenie, którego celem 

było regulowanie na obszarze prowincji praktyki inżynierów i geologów (part 2 section 3 

ustawy). Wydaje się to całkowicie zrozumiałe, skoro stowarzyszenie odpowiadało za 

potwierdzanie uprawnień do wykonywania przywołanych zawodów, a pieczęć oraz e-pieczęć 

miały być wykorzystywane do identyfikowania się przez inżynierów i geologów jako osoby 

mogące realizować te profesje. Stowarzyszenie pozostawało właścicielem pieczęci, niezależnie 

od jej formy, zaś opuszczenie szeregów organizacji przez członka oznaczało obowiązek zwrotu 

pieczęci (part 8 section 26.2 ustawy). Pieczęcią miały być opatrywane wszelkiego rodzaju 

dokumenty wydane przez członków stowarzyszenia, a więc plany, specyfikacje, raporty czy też 

rysunki techniczne (part 8 section 26.1 ustawy).  Pieczęć elektroniczna na gruncie opisywanych 

przepisów funkcjonowała do 2015 r., kiedy to ustawę zmieniono i zastąpiono e-pieczęć 

podpisem cyfrowym (ang. digital signature)250. Narzędziu temu przypisano podobną funkcję, 

co wcześniej e-pieczęci. Zgodnie z definicją podpis cyfrowy oznaczał formę identyfikacji 

inżyniera albo geologa wydaną przez stowarzyszenie, która powinna być wykorzystywana do 

uwierzytelniania e-dokumentów w sposób możliwy do odczytania w środowisku 

komputerowym (part 8 section 25 ustawy251). W przepisach uszczegółowiających wydanych 

przez Stowarzyszenie Profesjonalnych Inżynierów i Geologów Prowincji Manitoba 

doprecyzowano, że autoryzacja treści dokumentów elektronicznych wystawianych przez 

inżynierów albo geologów odbywa się przy użyciu podpisu cyfrowego i jest on równoważny 

pieczęci manualnej wykorzystywanej do uwiarygodniania dokumentów tradycyjnych, 

mających fizyczną postać. Opatrzenie e-dokumentu podpisem cyfrowym wymaga zapoznania 

się członka stowarzyszenia z treścią tegoż dokumentu. Jednocześnie zakazano 

 
249 Promoting confidence in electronic commerce: legal issues on international use of electronic authentication 

and signature methods, Vienna 2009, s. 54. 
250 Chapter SM 2015, c. 31 - Assented to November 5, 2015,  

https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/2015/c03115e.php (dostęp: 26.10.2021 r.). 
251 W brzmieniu od 5.11.2015 r. 
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wykorzystywania e-podpisu w zautomatyzowanych procesach uwierzytelniania dokumentów 

elektronicznych252. W kontekście tego zakazu zamiana pieczęci elektronicznej na podpis 

cyfrowy wydaje się zrozumiała ze względu na to, że za e-pieczęcią stoi idea włączania jej w 

procesy zabezpieczania e-dokumentów generowanych w sposób zautomatyzowany i masowy. 

Co ciekawe, w sferze nomenklatury cały czas dopuszczalne jest posługiwanie się w prowincji 

pojęciem „pieczęć elektroniczna” dla określenia identyfikatora inżyniera albo geologa przy 

wydawaniu e-dokumentów, przy czym podkreśla się, że pod tym pojęciem należy obecnie 

rozumieć „podpis cyfrowy”253. Zapewne takie podejście wynika z chęci uniknięcia wątpliwości 

w sytuacji, gdyby zmiany nazewnictwa, choćby wskutek przeoczenia, nie dokonano we 

wszystkich regulacjach prowincji czy stowarzyszenia poświęconych działalności inżynierów 

lub geologów, które dotychczas odwoływały się do pojęcia „pieczęć elektroniczna”.  

W Europie jednym z pierwszych państw, obok opisywanych wcześniej Czech, które 

podjęły się uregulowania problematyki pieczęci elektronicznej, była Estonia. Kraj zaliczany 

obecnie do czołówki najbardziej zaawansowanych cyfrowo państw UE254, swoją wysoką 

pozycję wypracował również dzięki wczesnemu otwieraniu się na nowoczesne rozwiązania 

stymulujące rozwój elektronicznego obrotu prawnego. Jedno z nich stanowiła właśnie e-

pieczęć. 4.12.2008 r. estoński parlament (est. Riigikogu) przyjął nowelizację ustawy 

o podpisach cyfrowych (ang. Digital Signatures Act255), która weszła w życie 12.1.2009 r.256. 

Przed nowelizacją akt ten określał warunki niezbędne do korzystania z podpisów cyfrowych 

oraz procedurę sprawowania nadzoru nad świadczeniem usług certyfikacyjnych związanych 

z e-podpisami. Zmiany uchwalone pod koniec 2008 r. rozszerzyły przedmiot regulacji właśnie 

o pieczęć cyfrową (ang. digital seal). Samo pojęcie zostało zdefiniowane jako dane utworzone 

przy pomocy odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych pozwalające 

posiadaczowi certyfikatu pieczęci cyfrowej poświadczyć integralność dokumentu cyfrowego 

oraz powiązać ze swoją osobą pochodzenie tego dokumentu (paragraph 21 point 1 Digital 

Signatures Act). W przepisach podkreślono, że e-pieczęć była tworzona przy wykorzystaniu 

 
252 Part XI – 11.1.2 Engineers Geoscientists Manitoba By-Laws, http://www.apegm.mb.ca/pdf/Bylaws.pdf 

(dostęp: 26.10.2021 r.). 
253 Zob. http://www.apegm.mb.ca/SignaturesAndSeals.html (dostęp: 26.10.2021 r.). 
254 Zgodnie z publikowanym corocznie przez Komisję Europejską indeksem gospodarki cyfrowej i społeczeństwa 

cyfrowego (DESI) w 2019 r. Estonia, obok Finlandii, otrzymała najwyższe oceny, jeśli chodzi o korzystanie 

z cyfrowych usług publicznych, w tym e-zdrowia i administracji elektronicznej. Więcej na ten temat 

w komunikacie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_19_2930 (dostęp: 

29.8.2021 r.). 
255 W Estonii władze państwowe publikują oficjalne tłumaczenia części aktów prawnych, w tym ich tytułów, na 

język angielski.  
256 Digitaalallkirja seaduse ja haldusmenetluse seaduse muutmise seadus, vastu võetud 4.12.2008 (Riigi Teataja, 

I 2009, 1, 3),  https://www.riigiteataja.ee/akt/13096346 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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klucza prywatnego zawartego w bezpiecznym urządzeniu do składania pieczęci, któremu 

w sposób unikalny odpowiada klucz publiczny (paragraph 21 point 2 Digital Signatures Act). 

Jednocześnie wprowadzono wymóg, że dzięki pieczęci cyfrowej ma być możliwa jednoznaczna 

identyfikacja posiadacza certyfikatu, którego imię i nazwisko bądź nazwa zostały zamieszczone 

w tym certyfikacie. W świetle przywołanych regulacji pieczęć cyfrowa powinna być powiązana 

z danymi w postaci elektronicznej w taki sposób, że niemożliwa byłaby ich modyfikacja po 

użyciu e-pieczęci (paragraph 21 point 3 Digital Signatures Act). Posiadaczem certyfikatu 

służącego do składania pieczęci cyfrowej mogły być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne 

(paragraph 6 Digital Signatures Act). Przepisy ustawy określały procedurę uzyskiwania 

certyfikatów pieczęci od działających na rynku dostawców oraz zasady świadczenia usług 

certyfikacyjnych, wśród których – w kontekście pieczęci cyfrowej – wymieniano wydawanie, 

zawieszanie, unieważnianie certyfikatów, a także ich weryfikację.  

W przeciwieństwie do punktowych regulacji przewidujących możliwość wykorzystania 

pieczęci elektronicznej w ściśle określonych przypadkach, jak miało to miejsce w wybranych 

stanach USA czy też w Hiszpanii i Turcji, estoński ustawodawca zaprezentował kompleksowe 

podejście do zagadnienia. Pieczęć elektroniczną wprowadzono tu jako jedno z głównych 

narzędzi, obok m.in. podpisu elektronicznego, które miały służyć zabezpieczeniu obrotu 

prawnego opierającego się na e-dokumentach. Dzięki temu możliwe stało się wykorzystanie e-

pieczęci w różnych obszarach życia gospodarczego czy społecznego, jak chociażby w ochronie 

zdrowia257. Jednocześnie zobowiązano podmioty sektora publicznego, jak organy administracji 

publicznej na szczeblu rządowym i lokalnym, do upowszechniania za pośrednictwem internetu 

informacji dotyczących możliwości korzystania z pieczęci cyfrowej w kontaktach z tymi 

podmiotami (paragraph 4 Digital Signatures Act). Pod względem technicznym e-pieczęcie 

były w Estonii zbieżne z e-podpisami. Mając na względzie to, że dysponentem pieczęci 

cyfrowej mogła być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, różnica z e-podpisem polegała na 

tym, że e-pieczęć można było wykorzystać do automatycznego opatrywania nią masowo 

generowanych e-dokumentów, a więc bez bezpośredniego udziału posiadacza258. Ustawa 

o podpisach cyfrowych obowiązywała w Estonii do 30.6.2014 r. W miejsce uchylonego aktu 

nie przyjęto nowej krajowej regulacji o podobnym zakresie przedmiotowym ze względu na 

 
257 K. Świtała, Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej, Warszawa 

2018, Legalis (dostęp: 26.10.2021 r.).  
258 European Commission Staff Working Paper. Impact Assessment. Accompanying the proposal for Regulation 

of The European Parliament and The Council on electronic identification and trust services for electronic 

transactions in the internal market, Brussels 2012, s. 83.  
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przyjęcie w UE rozporządzenia eIDAS, bezpośrednio obowiązującego w państwach 

członkowskich, w tym w Estonii.  

 W Hiszpanii zdecydowano się na taką koncepcję wykorzystania pieczęci elektronicznej, 

która w Polsce w latach 2010-2011 nie wyszła poza fazę prac projektowych. 27.12.2013 r. 

hiszpański parlament (Kortezy Generalne) uchwalił ustawę 25/2013 w sprawie promowania 

faktur elektronicznych i stworzenia rejestru księgowego faktur w sektorze publicznym259. Na 

mocy tego aktu prawnego, począwszy od 15.1.2015 r. wiele grup dostawców towarów i usług 

na rzecz administracji publicznej wszystkich szczebli zostało zobowiązanych do sporządzania 

wyłącznie faktur elektronicznych. Z jednej strony miało to przyspieszyć proces regulowania 

płatności wynikających z tych faktur, z drugiej elektronizacja miała zwiększyć przejrzystość 

rozliczeń administracji publicznej z kontrahentami. Wśród podmiotów zobligowanych do 

wystawiania e-faktur znalazły się m.in. korporacje, mniejsze spółki, a także zagraniczne osoby 

prawne i podmioty nieposiadające osobowości prawnej (artículo 4 ustawy). Jednocześnie 

wskazano, że e-faktury wysyłane do administracji publicznej muszą mieć ustrukturyzowany 

format i być opatrzone zaawansowanym podpisem elektronicznym lub zaawansowaną 

pieczęcią elektroniczną opartą na uznanym certyfikacie. Na potrzeby ustawy zdefiniowano, że 

pieczęć elektroniczna to zestaw danych w postaci elektronicznej, wysyłanych lub powiązanych 

z fakturami elektronicznymi, z których mogą korzystać osoby prawne i podmioty 

nieposiadające osobowości prawnej w celu zagwarantowania pochodzenia i integralności ich 

treści. W odniesieniu do e-pieczęci narzucono wymaganie, aby poprzez nazwę własną i numer 

identyfikacji podatkowej identyfikowała ona podmiot, do którego to narzędzie jest przypisane. 

Określono również wymóg, aby dostawca pieczęci elektronicznej gwarantował, iż wydano ją 

osobie, która przy wykorzystaniu dokumentów w postaci papierowej lub elektronicznej 

odpowiednio udowodniła, że jest umocowana do reprezentowania podmiotu, któremu 

wydawana jest e-pieczęć (artículo 5 ustawy). Dla prawidłowo podpisanej faktury 

elektronicznej zastrzeżono skutek prawny równoważny z fakturą papierową, w tym również 

możliwość dokonywania w oparciu o nią odliczeń podatkowych (disposición adicional tercera 

do ustawy). Odpowiednio podpisana e-faktura trafia do administracji publicznej za 

pośrednictwem ogólnego punktu wprowadzania faktur elektronicznych (artículo 6 ustawy). 

Przepisy zezwalają regionalnym administracjom na tworzenie takich punktów wejścia dla 

faktur. Powszechnie wykorzystywany jest jednak punkt zarządzany przez służby rządowe i jest 

 
259 Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 

facturas en el Sector Público (Boletín Oficial del Estado, núm. 311, sec. I, páginas 105860-105877),  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13722 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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nim portal internetowy FACe260, który został opracowany w wersji hiszpańsko- 

i anglojęzycznej, co jest zrozumiałe w kontekście nałożenia wymogu wystawiania e-faktur 

również przez podmioty zagraniczne dostarczające w ramach zamówień publicznych towary 

i usługi administracji publicznej w Hiszpanii. Liczba faktur rejestrowanych za pośrednictwem 

tego punktu systematycznie rośnie. O ile w 2017 r. było to 9,77 mln e-faktur, o tyle w 2018 r. 

liczba ta zwiększyła się do 11,49 mln e-dokumentów, zaś w 2019 r. do 12,73 mln faktur 

elektronicznych261. Portal pozwala śledzić status e-faktur w czasie rzeczywistym. Punkt został 

zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było automatyczne połączenie z nim systemów 

rozliczeniowych służących przedsiębiorcom do wystawiania e-faktur262. Takie rozwiązanie 

z kolei koresponduje z ideą stojącą za korzystaniem z pieczęci elektronicznej, a więc 

opatrywaniem nią e-dokumentów powstających w sposób zautomatyzowany. Jednym 

z rodzajów takich e-dokumentów są e-faktury generowane masowo w ramach systemów 

księgowych i zabezpieczanych przy wykorzystaniu pieczęci elektronicznej.  

Uznaje się, że opisywane regulacje doprowadziły do diametralnej odmiany sytuacji: od 

stanu faktycznego, gdy prawie żadna jednostka administracji nie korzystała z e-faktur do 

praktycznie całościowego zastąpienia w administracji faktur papierowych e-dokumentami263. 

Jest to również przykład na to, że zdecydowanymi działaniami legislacyjnymi można 

wytworzyć popyt na pieczęć elektroniczną i upowszechnić korzystanie z niej. W określonym 

sektorze rozliczeń finansowych wprowadzono obowiązek wystawiania e-faktur, zaś pieczęć 

elektroniczna znalazła się na krótkiej, bo obejmującej zaledwie dwie pozycje, liście narzędzi 

do podpisywania tychże dokumentów.  

W Hiszpanii e-pieczęć jest także beneficjentem działalności organów wymiaru 

sprawiedliwości oraz prokuratury, które w szerokim zakresie korzystają z technologii 

informatycznych zarówno przy prowadzeniu akt postępowań, w tym spraw karnych, jak 

również w kontaktach z uczestnikami tych postępowań oraz innymi organami264. 5.7.2011 r. 

tamtejszy parlament przyjął ustawę 25/2013 w sprawie wykorzystania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w wymiarze sprawiedliwości265. W akcie tym mowa m.in. 

 
260 Zob. https://face.gob.es/en (dostęp: 26.10.2021 r.). 
261Zob. 

https://dataobsae.administracionelectronica.gob.es/cmobsae3/dashboard/Dashboard.action#FACE_01ACT-

summary (dostęp: 5.3.2020 r.). 
262 Zob. https://www.facturae.gob.es/face/Paginas/FACE.aspx (dostęp: 26.10.2021 r.). 
263 Zob. https://difusion.face.gob.es/face_Home/en/factura-electronica/evolucion.html (dostęp: 5.3.2020 r.). 
264 T. Gardocka, D. Jagiełło, P. Herbowski, Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej, Warszawa 2016, Legalis 

(dostęp: 26.10.2021 r.).  
265 Ley 18/2011, 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

Administración de Justicia (Boletín Oficial del Estado, núm. 160, sec. I, páginas 71320-71348),  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-11605 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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o zautomatyzowanych postępowaniach sądowych. Na potrzeby identyfikacji i uwierzytelnienia 

wykonywania kompetencji w ramach tychże spraw każdy organ wymiaru sprawiedliwości 

posiada swoją pieczęć elektroniczną, która jest oparta na certyfikacie. Lista e-pieczęci 

stosowanych przez wymiar sprawiedliwości, zawierająca cechy certyfikatów i ich dostawców, 

jest jawna i dostępna w postaci elektronicznej (artículo 19 ustawy). W odrębnym przepisie 

hiszpański prawodawca sformułował reguły tworzenia pieczęci elektronicznych organów 

wymiaru sprawiedliwości. Otóż następuje ono w oparciu o uchwałę zawierającą informacje 

o podmiocie będącym właścicielem e-pieczęci, który jest odpowiedzialny za jej używanie. 

Ponadto uchwała sankcjonuje ograniczenie wykorzystania przywołanego narzędzia jedynie do 

działalności mieszczącej się w zakresie kompetencji danego organu, w tym wskazuje działania 

i dokumenty, w przypadku których e-pieczęć może być użyta. W uchwale ustala się ogólne 

właściwości techniczne e-pieczęci oraz usługę walidacji pieczęci elektronicznej. Sam certyfikat 

e-pieczęci powinien zawierać nazwę dysponenta e-pieczęci oraz sądowy numer identyfikacyjny 

(artículo 20 ustawy).  

Mechanizm e-pieczęci w procesie elektronicznego fakturowania wykorzystano również 

w Turcji. 5.3.2010 r. opublikowano ogólny komunikat nr 397 tureckiego ministerstwa finansów 

w sprawie prawa podatkowego266 ustanawiający ramy dla wystawiania, przesyłania, 

przechowywania i przedkładania faktur elektronicznych w ramach obrotu gospodarczego. 

W przeciwieństwie do Hiszpanii, w Turcji położono nacisk na rozwój elektronicznego 

fakturowania w kontaktach b2b (ang. business to business), a więc takich, gdzie dwie strony 

transakcji są przedsiębiorcami. Prawodawca uzasadniał wprowadzenie takich regulacji większą 

wydajnością elektronicznego fakturowania oraz przewagą kosztową tego typu rozwiązań nad 

tradycyjnymi dokumentami. Jednocześnie zastrzeżono, że usankcjonowanie nowego formatu 

faktur nie oznacza zmiany funkcji, jakie pełniły faktury papierowe. Nie ma jednak wątpliwości, 

że za elektronizacją fakturowania stała również potrzeba lepszej kontroli administracji nad 

obrotem gospodarczym generującym obowiązki podatkowe267. Wskazano, że obligatoryjnym 

wymogiem przy sporządzaniu faktury w postaci dokumentu elektronicznego jest opatrzenie jej 

pieczęcią finansową (turec. mali mühür) w celu zapewnienia integralności danych 

wchodzących w skład e-faktury oraz niezaprzeczalności źródła tych danych, a także poufności 

(punkty 6 i 7 komunikatu). Zastosowanie pieczęci finansowej oznacza, że podjęcie 

 
266 Tebliğ Maliye Bakanlığından - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sira No: 397 (5 Mart 2010 Tarihli ve 27512 

Sayılı Resmî Gazete), https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100305-16.htm (dostęp: 26.10.2021 r.). 
267 G. Costa, Turkey: Electronic transformation in Turkey, 

https://www.internationaltaxreview.com/article/b1f9jr0hjpcypc/turkey-electronic-transformation-in-turkey 

(dostęp: 26.10.2021 r.). 
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jakiejkolwiek próby dokonania modyfikacji dokumentu po jego opatrzeniu e-pieczęcią sprawi, 

że e-faktura będzie nieważna268. Pieczęć finansowa opiera się na certyfikacie, który zawiera 

numer identyfikacji podatkowej oraz nazwę posiadacza i jest odpłatnie wydawany przez 

publiczne centrum certyfikacji działające w ramach państwowego instytutu badawczego (punkt 

8 komunikatu). Ważność certyfikatu wynosi trzy lata269. Jego wcześniejsza dezaktywacja, np. 

w związku z utratą lub kradzieżą karty inteligentnej zawierającej certyfikat, jest 

nieodwracalna270. Dostawca certyfikatów pieczęci finansowej wskazuje, że są one wgrywane 

na karty inteligentne, które następnie są przesyłane pocztą tradycyjną. Do lipca 2013 r. tą samą 

drogą był przekazywane kody PIN i PUK niezbędne do korzystania z certyfikatów. Od sierpnia 

2013 r. są one udostępniane posiadaczom certyfikatów online, za pośrednictwem konta 

użytkownika w serwisie dostawcy certyfikatów271. Możliwe jest również umieszczenie 

certyfikatu w sprzętowym module bezpieczeństwa (ang. hardware security module, HSM). 

Umożliwia to opatrywanie e-faktur pieczęcią finansową danego podmiotu przy wykorzystaniu 

więcej niż jednego komputera i przez więcej niż jedną osobę związaną z organizacją272. Takie 

podejście wpisuje się w tendencje traktowania e-pieczęci jako narzędzia wykorzystywanego do 

zabezpieczania e-dokumentów generowanych przez systemy w sposób zautomatyzowany 

(w tym przypadku masowe wystawianie faktur elektronicznych). Opisana powyżej konstrukcja 

pieczęci finansowej statuuje ją jako rodzaj e-pieczęci, choć w nazwie nie pojawia się 

przymiotnik „elektroniczna”.  

Tak przygotowane e-dokumenty są co do zasady przesyłane i odbierane za 

pośrednictwem stworzonej i kontrolowanej przez administrację podatkową platformy 

eFatura273, co oznacza, że strony transakcji, jeśli są podmiotami zobowiązanymi do 

elektronicznego fakturowania, muszą dokonać rejestracji w tym serwisie. Proces włączania 

kolejnych podmiotów do systemu został rozłożony na lata. Początkowo obejmował 

przedsiębiorców z branży naftowej, alkoholowej i tytoniowej. Następnie sukcesywnie 

wprowadzano do niego firmy według skali obrotów: od przedsiębiorców o największych 

obrotach do organizacji o mniejszej skali działalności274. Obecnie granicą jest roczny obrót na 

 
268 E-Fatura Görüntüleyici. Kullanım Kılavuzu, Ankara 2015, s. 9. 
269 Zob. http://mm.kamusm.gov.tr/hakkinda/ (dostęp: 23.3.2020 r.). 
270 Zob. http://mm.kamusm.gov.tr/surecler/ (dostęp: 23.3.2020 r.). 
271 Zob. http://mm.kamusm.gov.tr/surecler/ (dostęp: 23.3.2020 r.). 
272 Dostawca certyfikatów pieczęci finansowych wskazuje, że wykorzystując certyfikat zainstalowany w ramach 

HSM można w ciągu minuty opatrzyć e-pieczęcią 120 faktur elektronicznych, zob. 

http://mm.kamusm.gov.tr/surecler/ (dostęp: 23.3.2020 r.).  
273 Zob. https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html (dostęp: 23.3.2020 r.). 
274 Zob. https://www.edicomgroup.com/en_ES/news/12981-new-developments-in-electronic-invoicing-in-

turkey.html (dostęp: 23.3.2020 r.). 
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poziomie 5 mln lir tureckich. Osiągnięcie takiego obrotu w danym roku implikuje obowiązek 

przystąpienia do systemu najpóźniej do 1 lipca następnego roku obrachunkowego. Niezależnie 

od obrotu, na liście przedsiębiorców zobligowanych do stosowania e-faktur są m.in. firmy 

z sektora energetycznego, producenci i handlarze samochodów275.  

Turcja stanowi przykład państwa, które nie tylko poprzez wprowadzane przez siebie 

rozwiązania prawne stworzyło zapotrzebowanie na posiadanie przez określone grupy 

podmiotów i korzystanie z e-pieczęci, ale i w praktyce zmonopolizowało dostawy narzędzi 

niezbędnych do posługiwania się tym rodzajem pieczęci.   

 

1.7. Podsumowanie  

Historia pieczęci pokazuje, że na przestrzeni wieków jej znaczenie prawne ewoluowało. 

Najważniejszym okresem dla pieczęci było dotąd średniowiecze. To bowiem w tej epoce 

nastąpił daleko idący rozwój mocy prawnej pieczęci. W literaturze przedmiotu wymienia się 

trzy jego etapy. Pierwszy etap, to czas, kiedy pieczęć miała znaczenie drugorzędne, zaś 

autentyczność dokumentu gwarantował podpis wystawcy. W drugim etapie pieczęć stała się 

najważniejszym kryterium wiarygodności dokumentu, przy czym obok niej autentyczności 

mogły dowodzić inne aspekty. Trzeci, szczytowy etap, to czas, gdy pieczęć stała się jedynym 

środkiem dowodowym na wiarygodność dokumentu276. Tym samym w średniowieczu pieczęć 

z narzędzia, które już od starożytności towarzyszyło ludzkości, ale nie odgrywało zasadniczej 

roli, stała się jednym z kluczowych elementów obrotu prawnego. Służyła bowiem 

zabezpieczaniu i podnoszeniu wiarygodności dokumentów wytwarzanych w ramach tego 

obrotu. Analizując badania historyków można stwierdzić, że począwszy od schyłku 

średniowiecza oraz w nowożytności pieczęć stopniowo traciła na znaczeniu, jeśli chodzi o jej 

rolę w obrocie prawnym. Proces ten nabrał dynamiki w XXI w., kiedy zaczęła się 

upowszechniać komunikacja elektroniczna.  

 Dwie dekady XXI w. dostarczają jednak przykładów na to, że elektronizacja obrotu 

prawnego w pewnym momencie przestała mieć wyłącznie negatywne przełożenie na obecność 

pieczęci w życiu społeczno-gospodarczym. Tym samym można pozytywnie zweryfikować 

wskazane na wstępie niniejszego rozdziału stwierdzenie, że zmiany technologiczne i prawne 

dotyczące pieczęci doprowadzą do odbudowania znaczenia tego narzędzia w obrocie prawnym. 

Obecnie, mówiąc o pieczęci, należy wymieniać jej dwa podstawowe rodzaje: tradycyjną oraz 

 
275 Zob. https://www.pagero.com/news/e-invoicing-mandatory-turkish-taxpayers/ (dostęp: 26.10.2021 r.). 
276 E. Rimša, Pieczęcie…, s. 25. 
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elektroniczną. Ta pierwsza odpowiada słownikowej definicji pojęcia „pieczęć”, a więc chodzi 

zarówno o tłok do opatrywania dokumentów papierowych odciskiem określonego znaku, bądź 

zabezpieczania rzeczy i pomieszczeń przed otwarciem, jak i sam odcisk umieszczony na 

dokumencie. Z kolei pieczęć elektroniczna jest póki co pojęciem wyłącznie prawnym 

wykształconym na gruncie prawodawstw poszczególnych państw. Definicje legalne pojęcia 

w różnych systemach prawnych oczywiście się różnią, niemniej ujednolicając można wskazać, 

że pieczęć elektroniczna to dane w postaci elektronicznej, które dołączone do innych danych 

w postaci elektronicznej lub z nimi powiązane gwarantują autentyczność pochodzenia oraz 

integralność tych danych.   

 Przy tak przyjętym podziale rodzajów pieczęci można wskazać, że niewątpliwie 

w odniesieniu do pieczęci tradycyjnej proces utraty przez nią znaczenia w obrocie prawnym 

będzie postępował. Jednocześnie, to przydatne ludzkości od wieków narzędzie nie zniknie, 

a wręcz przeciwnie, może dojść do ponownego wzrostu jego znaczenia. Szansę na 

materializację takiego scenariusza stwarza drugi z przywołanych rodzajów pieczęci, a więc 

pieczęć elektroniczna. Oczywiście pod kątem technicznym jest to narzędzie zupełnie inne 

aniżeli pieczęć tradycyjna i może być wykorzystywane w innym obszarze obrotu prawnego, 

a mianowicie przy dokumentach elektronicznych. Natomiast niezmienna względem pieczęci 

tradycyjnej pozostaje motywacja do korzystania z pieczęci elektronicznej, a także funkcje, jakie 

ma ona pełnić w elektronicznym obrocie prawnym. W tym kontekście używanie e-pieczęci 

zostało określone mianem „elektryfikacji pieczęci tradycyjnej”277.  

 Pieczęć elektroniczna, zwana też cyfrową, zaczęła pojawiać się w prawodawstwach 

poszczególnych państw w pierwszej dekadzie XXI w. Za prekursora tej koncepcji w kształcie 

najbardziej zbliżonym do obecnych regulacji uważa się Czechy, ale stosunkowo szybko 

pieczęcią elektroniczną zaczęto posługiwać się również poza Europą, np. w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki. Dostrzegalna jest prawidłowość polegająca na tym, że 

zainteresowanie koncepcją e-pieczęci pojawiało się w tych rejonach świata, w których 

wcześniej rozwinęły się regulacje dotyczące podpisu elektronicznego. W części państw 

decydowano się na przyznanie prawa do posługiwania się pieczęcią wyłącznie osobom 

prawnym, podczas gdy w innych grono dysponentów obejmowało również osoby fizyczne. 

Różne były także obszary elektronicznego obrotu prawnego, w których miała być 

wykorzystywana e-pieczęć: od koncepcji szerokiego stosowania opisywanego narzędzia 

wszędzie tam, gdzie występują dokumenty elektroniczne do punktowo wskazanych procedur 

 
277 G. Srikanth, Electronic Seal Stamping Based on Group Signature, IJCSI International Journal of Computer 

Science Issues, nr 3/2011, s. 106. 
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dopuszczających użycie pieczęci elektronicznej. Mimo pewnych różnic, wszędzie tam, gdzie 

decydowano się na wprowadzenie e-pieczęci, stała za tym chęć podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa elektronicznego obrotu prawnego. Opatrywanie pieczęcią elektroniczną e-

dokumentów miało zwiększać wiarygodność tych ostatnich, a co za tym idzie budować 

zaufanie do posługiwania się pismami w postaci cyfrowej. Jest to założenie analogiczne do 

tego, które od wieków stało za użytkowaniem pieczęci tradycyjnej. Wprowadzaniu do obrotu 

e-pieczęci towarzyszyło jednocześnie ustanawianie procedur określających krąg dysponentów 

tego narzędzia oraz tryb weryfikacji uprawnień do posiadania pieczęci elektronicznej. 

Bazowano tu m.in. na doświadczeniach związanych z procedurami weryfikacji tożsamości 

osób fizycznych wnioskujących o wydanie certyfikatu podpisu elektronicznego. E-pieczęć 

przejęła więc funkcje pieczęci tradycyjnej i dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań 

technicznych zapewniła możliwość realizacji tych funkcji w środowisku online, tj. 

w odniesieniu do dokumentów elektronicznych, a więc najbardziej rozwojowym obszarze 

obrotu prawnego. Podczas gdy ten segment obrotu prawnego, który opiera się na dokumentach 

papierowych, będzie malał, w cyfrowym obrocie prawnym będą zachodziły przeciwne 

tendencje, którym będzie towarzyszył wzrost popytu na narzędzia służące do zabezpieczania 

wymiany e-dokumentów. Z kolei procedury weryfikacji potencjalnych dysponentów e-pieczęci 

eliminują słabości towarzyszące wyrabianiu tradycyjnych pieczęci. Zalety pieczęci 

elektronicznej, jako nowego rodzaju pieczęci, mogą prowadzić do odbudowy znaczenia 

prawnego tego narzędzia. Tym samym wyodrębnienie wśród pieczęci jej cyfrowej postaci może 

okazać się najlepszym od czasów średniowiecza okresem w historii pieczęci. Oczywiście 

proces budowy pozycji e-pieczęci wśród narzędzi służących zabezpieczaniu elektronicznego 

obrotu prawnego może być długotrwały i podzielony na etapy, analogicznie, jak było to 

w przypadku tradycyjnej pieczęci. Ta ostatnia, jak już wskazywano, początkowo była tylko 

jednym z kryteriów wiarygodności i mocy prawnej dokumentów, by w szczytowym momencie 

rozwoju stać się najważniejszym, a nierzadko i jedynym środkiem dowodowym autentyczności 

i wiarygodności dokumentów.  

 W czasie, gdy coraz więcej państw dostrzegało potencjał pieczęci elektronicznej, 

w Polsce nie udało się przed unijną reformą wprowadzić do porządku prawnego tego narzędzia. 

W literaturze można co prawda znaleźć opinie, jakoby początki e-pieczęci w Polsce sięgały 

2005 r., ale należy je ocenić krytycznie. Autorzy tego typu twierdzeń przywołują przykład 

obowiązującego od 14.1.2006 r. do 17.12.2010 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z 29.9.2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów 
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elektronicznych podmiotom publicznym278. Ich zdaniem znajdująca się w par. 2 pkt 4 tego 

rozporządzenia definicja legalna pojęcia „urzędowe poświadczenie odbioru” – które było 

rozumiane jako dane elektroniczne dołączone do dokumentu elektronicznego doręczonego 

podmiotowi publicznemu lub połączone z tym dokumentem w taki sposób, że jakakolwiek 

późniejsza zmiana dokonana w tym dokumencie jest rozpoznawalna – to funkcjonalnie pieczęć 

elektroniczna, tyle że ograniczona do stosowania w ramach elektronicznej skrzynki podawczej 

i nienazwana jako e-pieczęć279. Takie stanowisko jest niewłaściwe. Zakładając racjonalność 

ustawodawcy, gdyby urzędowe poświadczenie odbioru taktować jako rodzaj pieczęci 

elektronicznej, to tenże ustawodawca nie podjąłby próby zdefiniowania pojęcia e-pieczęci 

w latach 2010-2011 w ramach prac nad trzema projektami ustaw, które zawierały propozycje 

przepisów dotyczących e-pieczęci. Poza tym urzędowe poświadczenie odbioru w swej istocie 

jest dokumentem elektronicznym zawierającym treść potwierdzającą określone fakty, jak data 

i czas doręczenia e-pisma do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego. Tymczasem 

pieczęć elektroniczna sama w sobie nie jest dokumentem, a narzędziem służącym do 

zabezpieczania innych dokumentów elektronicznych. Nieprawidłowość przywołanej opinii 

potwierdza również to, że gdy wskutek nowelizacji z 12.2.2010 r.280 i 10.1.2014 r.281 definicję 

legalną pojęcia „urzędowego poświadczenia odbioru” przeniesiono z rozporządzenia do ustawy 

z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, to 

znalazło się w niej wskazanie, że urzędowe poświadczenie odbioru zawiera datę i godzinę jego 

podpisania przez adresata, jeśli poświadczenie dotyczy dokumentu doręczanego przez podmiot 

publiczny innemu podmiotowi (jest to jedna z opcji wykorzystania urzędowego poświadczenia 

odbioru)282. Uznanie urzędowego poświadczenia odbioru za rodzaj e-pieczęci prowadziłoby do 

sytuacji, w której jedną e-pieczęć (urzędowe poświadczenie odbioru) można by opatrywać 

drugą pieczęcią elektroniczną (należącą do adresata pisma doręczanego przez podmiot 

publiczny, gdyby oczywiście adresat mógł z takiej pieczęci korzystać w świetle 

obowiązujących przepisów). Taką interpretację należy wykluczyć postępując w myśl 

argumentacji ad absurdum.   

 
278 Dz. U. z 2005 r. nr 200, poz. 1651. 
279 J. Czarnecki, J. Łaski, I. Karasek-Wojciechowicz, D. Mackiewicz, P. Rutkowski, K. Urbański, R. Wawrzyniak, 

K. Wojdyło, Koncepcja rozszerzenia znaczenia prawnego pieczęci elektronicznej, Ministerstwo Cyfryzacji, 2019, 

s. 16, https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/blockchain (dostęp: 26.10.2021 r.). 
280 Ustawa z 12.2.2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. nr 40, poz. 230).  
281 Ustawa z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 183).  
282 Art. 3 pkt 20 ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.). 
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 Za początek e-pieczęci w Polsce trudno też uznać rozporządzenie ministra finansów 

z 23.4.2004 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania 

informacji na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, które co 

prawda odwoływało się w treści do pojęcia „pieczęć elektroniczna”, ale jednocześnie nie 

definiowało jego znaczenia. Tymczasem było to wówczas pojęcie nieznane polskiemu 

systemowi prawnemu.  

 Wprowadzanie pieczęci elektronicznej do prawodawstw kolejnych państw, w tym 

będących członkami UE, skłoniło tę organizację do tego, by wziąć pod uwagę możliwość 

uwzględnienia e-pieczęci w nowych ramach prawnych przygotowywanych dla narzędzi 

mających służyć zabezpieczeniu elektronicznego obrotu prawnego. Uregulowanie zagadnienia 

pieczęci elektronicznej na poziomie jednolitego rynku cyfrowego oznaczało wzmocnienie 

znaczenia prawnego opisywanego narzędzia, stanowiąc tym samym jeden z ważniejszych 

etapów budowy pozycji e-pieczęci w obrocie prawnym.  
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Rozdział 2 - Prawna regulacja pieczęci elektronicznej 
 

2.1. Wstęp  

Osłabienie funkcji pieczęci tradycyjnej połączone z intensywnym rozwojem komunikacji 

elektronicznej w różnych obszarach życia wskazują na to, że o ile rola pieczęci tradycyjnej 

będzie stopniowo maleć, o tyle znaczenie pieczęci elektronicznej może rosnąć. Przywołane 

w rozdziale pierwszym niniejszego opracowania przykłady zastosowania w wybranych 

państwach e-pieczęci udowadniają, że jej wdrożenie w różnego rodzaju procesach prowadzi do 

uzyskania pożądanego narzędzia służącego podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa 

elektronicznego obrotu prawnego.  Wykształcone w praktyce różnice pomiędzy podpisem 

elektronicznym a e-pieczęcią sytuują to drugie narzędzie w swego rodzaju luce, w wypełnieniu 

której nie pomaga e-podpis. Chodzi o procesy, w których trzeba zabezpieczyć dokumenty 

elektroniczne generowane bez udziału człowieka. E-podpis przypisany osobie fizycznej nie jest 

tu rekomendowanym rozwiązaniem, ponieważ użycie go zawsze powinno wiązać się ze 

świadomą decyzją posiadacza. Inaczej kształtuje się tu pozycja pieczęci elektronicznej, która – 

przy przyjęciu określonych założeń legislacyjnych – może być w takie procesy włączona.  

 Wskazanie, że rola pieczęci elektronicznej rosnąć może, ale wcale nie musi nie jest 

przypadkowe. To bowiem od działań legislacyjnych zależy obecność tego narzędzia 

w elektronicznym obrocie prawnym, a także zakres tej obecności. Na świecie podkreśla się, że 

do rozwoju e-pieczęci potrzebna jest aktywna postawa rządów. Poprzez swoje decyzje władze 

powinny wskazywać obszary użycia pieczęci elektronicznej, czyli kształtować odpowiednie dla 

tego narzędzia środowisko prawne, a także tworzyć system nadzoru nad legalnością 

wykorzystania pieczęci elektronicznej, w tym egzekwować kary za różnego rodzaju 

naruszenia283.  

Ważny krok ku popularyzacji tego narzędzia wykonała UE tworząc poprzez 

rozporządzenie eIDAS wspólnotowe ramy prawne obejmujące szereg usług zaufania, w tym te 

związane z użytkowaniem e-pieczęci. Część zagadnień pozostawiono jednak do uregulowania 

państwom członkowskim, np. kwestię określenia skutków prawnych użycia e-pieczęci 

w różnego rodzaju procesach. W konsekwencji na ramy prawne pieczęci elektronicznej z jednej 

strony składają się przepisy prawa UE, zaś z drugiej regulacje zawarte w aktach prawa 

krajowego.   

 
283 H. Liang, G. Yuan, Y. Yang, J. Yang, C. Fan, The Evolutionary Game of Electronic Seal Usage Behaviour 

Supervision from the Perspective of Credit and Penalty, IEEE Access, nr 6/2018, s. 57760-57761. 
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 Rozpoczęcie stosowania rozporządzenia eIDAS przypadło na 1.7.2016 r. Czas, który 

upłynął od tego momentu, pozwala dokonać oceny, czy w Polsce udało się stworzyć efektywne 

ramy prawne e-pieczęci, a także wskazać czynniki, które wpływają na określony stan 

faktyczny.   

 

2.2. Geneza regulacji pieczęci elektronicznej w prawie Unii Europejskiej  

Dyrektywa 1999/93/WE była pierwszą próbą harmonizacji przepisów w państwach 

członkowskich UE w zakresie podpisów elektronicznych, a tym samym elementem budowy 

ram prawnych, które miały przysłużyć się zapewnieniu bezpieczeństwa i zaufania 

w komunikacji elektronicznej. Wskazywano, że komunikacja odbywająca się w sieci, a także 

handel elektroniczny wymagają podpisów elektronicznych oraz usług powiązanych 

umożliwiających uwierzytelnianie danych. Jasne ramy wspólnotowe miały zaś wzmacniać 

zaufanie i ogólną akceptację nowych technologii284. Z kolei M. Marucha-Jaworska podkreśla, 

że celem dyrektywy 1999/93/WE było przede wszystkim ułatwienie obywatelom UE 

możliwości kontaktowania się z władzami państw członkowskich w takich dziedzinach 

funkcjonowania tych państw, jak wymiar sprawiedliwości, ubezpieczenia społeczne, ochrona 

zdrowia, podatki czy też zamówienia publiczne285.   

 Patrząc z perspektywy czasu i rozwoju jaki nastąpił od 13.12.1999 r., a więc momentu 

przyjęcia dyrektywy 1999/93/WE, zakres przedmiotowy tego aktu prawnego można uznać za 

mocno ograniczony. Harmonizacji poddano jedynie ramy prawne odnoszące się do podpisów 

elektronicznych i wybranych usług certyfikacyjnych. Zdefiniowano więc pojęcie „podpisu 

elektronicznego”, w tym wyróżniono jego trzy rodzaje: oprócz zwykłego e-podpisu były to 

zaawansowany podpis elektroniczny oraz – nienazwany wprost – kwalifikowany podpis 

elektroniczny286, czyli zaawansowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym 

certyfikacie i złożony przy wykorzystaniu bezpiecznego urządzenia służącego do składania 

podpisu. W dyrektywie wymieniono wymogi dla certyfikatów e-podpisów, bezpiecznych 

 
284 Zob. motyw 4 dyrektywy 1999/93/WE. 
285 M. Marucha-Jaworska, Rozporządzenie eIDAS. Zagadnienia prawne i techniczne, Warszawa 2017, Lex 

(dostęp: 26.10.2021 r.). 
286 O ile w dyrektywie 1999/93/WE unijny prawodawca nie posługuje się nazwą „kwalifikowany podpis 

elektroniczny”, to już np. w oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej powstałych w ramach ewaluacji procesu 

wdrożenia dyrektywy w państwach członkowskich, takie sfomułowanie zostało użyte dla określenia 

uregulowanego w art. 5 ust. 1 dyrektywy zawansowanego podpisu elektronicznego opartego na kwalifikowanym 

certyfikacie i złożonego za pomocą bezpiecznego urządzenia służącego do składania podpisu. Zob. Sprawozdanie 

Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 15.3.2006 r. z wykonania 

dyrektywy 1999/93/WE w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52006DC0120&print=true (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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urządzeń służących do składania podpisów elektronicznych, jak i podmiotów świadczących 

usługi certyfikacyjne, a także sformułowano zalecenia dotyczące bezpiecznej weryfikacji e-

podpisów. Ponadto określono skutki prawne e-podpisów. Pojawiły się również pierwsze 

przepisy regulujące zagadnienie stosowania podpisu elektronicznego w ramach rynku 

wewnętrznego. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do dostosowania swoich 

krajowych prawodawstw do postanowień dyrektywy 1999/93/WE w terminie do 19.7.2001 r. 

Implementację tego aktu prawnego musiały przeprowadzić również państwa, które przystąpiły 

do UE 1.5.2004 r., w tym Polska287.   

 Wszystkie państwa członkowskie wprowadziły w życie postanowienia dyrektywy 

1999/93/WE288. Jednocześnie stosunkowo szybko zaczęto dostrzegać mankamenty, które 

ujawniły się na etapie implementacji i stosowania zapisów wspomnianego aktu prawnego. 

Sygnalizowano je już w sprawozdaniu Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego 

i Rady Unii Europejskiej z 15.3.2006 r. z wykonania dyrektywy 1999/93/WE w sprawie 

wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych289. Dokument ten stanowił 

wykonanie dyrektywy 1999/93/WE, gdzie nakazano Komisji Europejskiej przeprowadzenie 

przeglądu wykonania tego aktu prawnego, w tym sprawdzenie na bazie zebranych 

doświadczeń, czy zakres dyrektywy powinien zostać zmieniony w obliczu technologicznego 

i prawnego rozwoju oraz rozwoju rynku290. W sprawozdaniu podkreślono, że podpisy 

elektroniczne, w szczególności ich zaawansowane i kwalifikowane rodzaje, w państwach 

członkowskich przyjmują się bardzo powoli. Jako powód takiego stanu rzeczy wymieniono 

złożoność technologii infrastruktury klucza publicznego, na której opierają się podpisy 

elektroniczne. Z obserwacji poczynionych przez Komisję Europejską wynikało, że dostawcy 

usług online wolą do ich załatwiania udostępniać usługobiorcom środowisko pozostające pod 

ich kontrolą (np. portal internetowy), zamiast opierać się na koncepcji zaufanej trzeciej strony, 

a więc podmiotu niezależnego, który zapewniałby bezpieczną interakcję pomiędzy dwiema 

stronami. Zidentyfikowaną przeszkodą był również brak w dyrektywie regulacji poświęconych 

kryteriom dla usług weryfikacji e-podpisów oraz przepisów dotyczących wzajemnego 

uznawania się przez podmioty świadczące usługi certyfikacyjne, a także brak 

 
287 Implementacja dyrektywy w Polsce nastąpiła w drodze ustawy z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym. 
288 Sprawozdanie Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 15.3.2006 r. z 

wykonania dyrektywy 1999/93/WE w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52006DC0120&print=true (dostęp: 

26.10.2020 r.). 
289Zob. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52006DC0120&print=true (dostęp: 

26.10.2020 r.). 
290 Art. 12 dyrektywy 1999/93/WE. 
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interoperacyjności technicznej na poziomie krajowym i międzynarodowym. Wskazano 

również, że dwa dominujące zastosowania e-podpisu związane są z elektronicznym dostępem 

do usług administracji publicznej oraz usług bankowych dla ludności, przy czym w przypadku 

tych drugich mowa o hasłach jednorazowych i tokenach, będących w świetle dyrektywy 

1999/93/WE najprostszym rodzajem podpisu elektronicznego. 

 Z drugiej strony w sprawozdaniu zasygnalizowano, że ograniczenie możliwości 

posługiwania się podpisem elektronicznym wyłącznie do osób fizycznych, czy to działających 

w imieniu własnym, czy też w imieniu osoby prawnej, negatywnie wpłynęło na rozwój 

komunikacji elektronicznej. W takiej bowiem sytuacji e-podpis był traktowany wyłącznie jako 

odpowiednik w skali 1:1 tradycyjnego podpisu odręcznego. Takie rozumienie podpisu 

elektronicznego sprawdzało się w kontekście oświadczeń woli składanych w środowisku 

online. Problem polegał na tym, jak wskazała Komisja Europejska, że najpopularniejszym 

zastosowaniem e-podpisu było wyłącznie podnoszenie wiarygodności i integralności 

wiadomości, bez zamiaru wykazania woli złożenia podpisu w sensie tradycyjnym.  Innymi 

słowy, już wówczas dostrzeżono, że elektroniczny obrót prawny potrzebuje nie tylko e-podpisu 

służącego do autoryzacji treści oświadczeń woli, ale i narzędzi służących po prostu do 

zabezpieczania e-dokumentów, które takimi oświadczeniami nie były. W tym drugim 

przypadku konieczność opatrywania ich podpisem elektronicznym osoby fizycznej okazała się 

bowiem karkołomna i niezbyt efektywna.  

 Ze sprawozdania płynęły więc wnioski, które mogłyby wydawać się wewnętrznie 

sprzeczne. Rynek podpisu elektronicznego nie rozwijał się intensywnie, a więc nie 

wykorzystywano pełni potencjału narzędzia regulowanego dyrektywą 1999/93/WE. 

Jednocześnie domagano się stworzenia nowych instrumentów zabezpieczających elektroniczny 

obrót prawny. Nie korzystano z tego, co już było, a mimo to oczekiwano czegoś nowego. Taki 

stan rzeczy można jednak logicznie wytłumaczyć tym, że ramy prawne określone dyrektywą 

okazały się niewystarczające w kontekście problemów, które w praktyce występowały 

w komunikacji elektronicznej. Nie musiało to być konsekwencją niewłaściwego rozeznania na 

etapie projektowania dyrektywy 1999/93/WE. Pewne wyzwania mogły się ujawnić dopiero po 

jej przyjęciu i rozpoczęciu jej stosowania. Wszak przełom XX i XXI w. był okresem, kiedy 

komunikacja online dopiero się rozwijała.   

 Kolejne lata obowiązywania dyrektywy 1999/93/WE uwypukliły niedoskonałości tego 

aktu prawnego. W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rynki, strona podażowa 

w poszczególnych państwach członkowskich opracowywała i wdrażała rozwiązania, które nie 

były ujęte w dyrektywie. Określano je jako tzw. pomocnicze usługi zaufania, bądź też usługi 
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zaufania powiązane z podpisem elektronicznym (ang. related trust services, RTSs) 

i wymieniano wśród nich: znakowanie czasem, e-archiwizację, usługę rejestrowanego 

doręczenia elektronicznego, certyfikaty stron internetowych (certyfikaty SSL) oraz pieczęć 

elektroniczną291.  

 Pieczęć elektroniczna wśród powiązanych usług zaufania w praktyce nie odgrywała 

znaczącej roli. Wykazało to badanie dotyczące pięciu wymienionych w poprzednim akapicie 

usług, a przeprowadzone u 67 dostawców usług certyfikacyjnych z sześciu państw UE 

(Finlandia, Luksemburg, Niemcy, Rumunia, Hiszpania, Włochy). Wyniki opublikowano 

w 2013 r. Usługę e-pieczęci dostarczało zaledwie 2 proc. dostawców i była to najniższa wartość 

w badaniu. Dla porównania, znakowanie czasem oferowało 32 proc. dostawców, certyfikaty 

SSL 31 proc., usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego 22 proc., zaś e-archiwizację 

13 proc.292. W tym kontekście tym bardziej ciekawie prezentują się wyniki konsultacji 

społecznych, publikowane w tym samym czasie, tj. w 2013 r. Respondenci zostali poproszeni 

o wskazanie, które spośród narzędzi służących podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa 

elektronicznego obrotu prawnego należałoby ująć w ogólnounijne ramy prawne, zapewniając 

tym samym możliwość transgranicznego wykorzystania tych narzędzi. Mogąc wybierać więcej 

niż jedną odpowiedź badani najczęściej wskazywali na potrzebę uregulowania zagadnienia 

elektronicznych dokumentów jako takich (ang. certified electronic documents in general). 

Takie wskazanie pojawiło się w 64,59 proc. odpowiedzi. Na drugim miejscu pod względem 

częstotliwości wskazań znalazło się znakowanie czasem (52,39 proc.). Na wysokim, trzecim 

miejscu odnotowano wskazania na pieczęć elektroniczną. Potrzebę stworzenia ram prawnych 

dla e-pieczęci zasygnalizował średnio co drugi uczestnik konsultacji (51,67 proc.). Na dalszych 

miejscach wskazywano m.in. usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego (46,65 proc.) 

czy też e-archiwizację (45,69 proc.). Co równie istotne, jedynie 6,22 proc. respondentów 

uznało, że katalogu usług zaufania uregulowanych w prawie UE nie należy poszerzać293. 

Stworzenie podstawy prawnej dla posługiwania się pieczęcią elektroniczną było więc 

oczekiwane. Sprzeczność wyników konsultacji społecznych z wynikami badań 

przeprowadzonych wśród dostawców powiązanych usług zaufania może wynikać 

z ograniczenia próby badawczej do krajów, spośród których nie we wszystkich stworzono 

 
291 eSignature. Study on the supply side of EU e-signature market. Final Study Report, s. 63, 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/esignature-study-supply-side-eu-e-signature-market-final-

study-report-formit (dostęp: 3.6.2020 r.).  
292 eSignature…, s. 65-70. 
293 Feasibility study on an electronic identification, authentication and signature policy (IAS), s. 37-38, 

https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?action=display&doc_id=2794, 

(dostęp: 3.6.2020 r.). 
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warunki, chociażby legislacyjne, do użytkowania e-pieczęci. Gdyby takie warunki były, 

procentowy udział e-pieczęci w podaży powiązanych usług zaufania wyglądałby zapewne 

bardziej okazale.  

Wykształcaniu się nowych usług towarzyszyły regulacje prawne przygotowywane na 

własną rękę przez władze ustawodawcze państw członkowskich w celu zapewnienia 

niezawodności usług dla podmiotów z nich korzystających. W konsekwencji zaczęto 

dostrzegać dwie niekorzystne tendencje. Po pierwsze, poszczególne państwa członkowskie, 

w zależności od swoich potrzeb, tworzyły ramy prawne wyłącznie dla wybranych powiązanych 

usług zaufania. Jeśli w danym państwie był popyt na określoną usługę, to tylko ją poddawano 

regulacji. Oznacza to, że w każdym państwie zestaw regulowanych usług zaufania mógł być 

inny. Po drugie, poszczególne państwa w różny sposób regulowały ten sam rodzaj powiązanych 

usług zaufania. Jak już wskazano w rozdziale pierwszym, w przypadku pieczęci elektronicznej 

różnice mogły występować chociażby na gruncie definiowania dysponentów tego narzędzia lub 

określania sposobów wykorzystania czy też skutków prawnych posłużenia się e-pieczęcią. 

W dokumentach UE przywołany proces nazwano kształtowaniem się mozaiki różnorodnych 

krajowych regulacji poświęconych temu samemu zagadnieniu294.   

Rozbieżne prawodawstwa państw UE identyfikowano jako zagrożenie, którego 

długofalowym efektem mogłyby być zakłócenia w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, 

w tym dotyczące budowy jednolitego rynku cyfrowego. Zauważano, że choć dostawca usług 

zaufania innych niż podpis elektroniczny, działający na co dzień w jednym państwie UE 

teoretycznie mógłby świadczyć te usługi w innych państwach, to w rzeczywistości swoboda 

przepływu usług miałaby w takim przypadku charakter fikcyjny. Dostawca nie mógłby bowiem 

zagwarantować skuteczności prawnej dostarczanych przez siebie rozwiązań. Przykładowo, 

pieczęć elektroniczna oparta na certyfikacie wydanym w jednym państwie mogłaby nie być 

honorowana w innym państwie. Ponadto odrębne uregulowania w poszczególnych państwach 

czyniłyby transgraniczne świadczenie pokrewnych usług zaufania nieopłacalnym, gdyż 

dostawca musiałby dostosowywać się do różnych wymogów stawianych przed określonym 

rodzajem usług295.  

Wybrane państwa próbowały samodzielnie niwelować wspomniane zagrożenia 

i jeszcze przed unijną reformą znoszącą bariery w transgranicznym stosowaniu środków 

identyfikacji i usług zaufania podejmowały działania mające na celu wspieranie 

transgranicznego przepływu pokrewnych usług zaufania. Działania te obejmowały również 

 
294 European Commission Staff Working Paper…, s. 11-12. 
295 European Commission Staff Working Paper…, s. 11-12. 
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pieczęcie elektroniczne. Przykładem są wspomniane w pierwszym rozdziale pracy Czechy. 

Wprowadzając w 2004 r. regulację prawną e-pieczątki zdecydowano, że w tym państwie będą 

honorowane nie tylko kwalifikowane certyfikaty systemowe służące do opatrywania e-

dokumentów pieczątką elektroniczną wydane przez krajowych dostawców usług 

certyfikacyjnych. Alternatywą były kwalifikowane certyfikaty wydane przez dostawców 

posiadających siedzibę w jednym z państw członkowskich UE. W przypadku certyfikatów 

wydanych przez dostawcę z siedzibą w państwie spoza UE, czyli w państwie trzecim, 

uznawano je za kwalifikowane w rozumieniu czeskiej ustawy, jeśli dostawca spełniał warunki 

dyrektywy 1999/93/WE i uzyskał zgodę na prowadzenie działalności jako akredytowany 

dostawca usług certyfikacyjnych w państwie UE. Inną przewidzianą furtką była sytuacja, gdy 

dostawca usług certyfikacyjnych mający siedzibę w jednym z państw UE przyjął 

odpowiedzialność za ważność i dokładność certyfikatu wystawionego przez dostawcę 

z państwa trzeciego w takim samym zakresie, jakby to był certyfikat wystawiony przez niego. 

Trzecią ścieżką uznania certyfikatu za kwalifikowany w myśl czeskich przepisów były 

ustalenia podjęte w drodze stosownej umowy międzynarodowej296. Takie brzmienie przepisów 

umożliwiało uznawanie w Czechach dokumentów elektronicznych opatrzonych e-pieczęcią 

opartą na kwalifikowanym certyfikacie wydanym przez dostawcę zagranicznego. Regulacja ta 

stanowiła przejaw długofalowego myślenia ustawodawcy o stworzeniu kompleksowych ram 

prawnych dla rozwoju obrotu prawnego odbywającego się w przestrzeni online 

z wykorzystaniem przeznaczonych do tego narzędzi. Już bowiem wówczas wymiana 

dokumentów elektronicznych następowała również pomiędzy podmiotami zlokalizowanymi 

w różnych państwach, a co za tym idzie dysponującym narzędziami typu e-podpisy i e-

pieczęcie wydanymi w poszczególnych państwach. Decyzja czeskiego ustawodawcy 

umożliwiła takim podmiotom interakcję w przestrzeni elektronicznej na długo przed tym, gdy 

tematem zajęto się na poziomie całej UE. Przywołane przepisy znalazły się w czeskiej ustawie 

o podpisie elektronicznym najpewniej dlatego że była wymagane przez dyrektywę 1999/93/WE 

w odniesieniu do certyfikatów podpisów elektronicznych297. Należy jednak zauważyć, że 

problematyka e-pieczęci została uregulowana w tej samej ustawie, zaś przepis 

 
296 § 16 zákona o elektronickém podpisu w brzmieniu nadanym przez ustawę nowelizującą, tj. zákon č. 440/2004 

Sb. - Zákon , kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů (Sbírka zákonů, Částka č. 144, Předpis 440/2004, 

strana 8363-8373), https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=2004&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=10 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
297 Zob. art. 4 dyrektywy 1999/93/WE. 
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o transgranicznym uznawaniu certyfikatów nie został ograniczony wyłącznie do certyfikatów 

podpisów elektronicznych. 

Opisany przykład z Czech to jednak tylko wyjątek. Dlatego też na poziomie UE zaczęto 

poszukiwać rozwiązania problemu będącego wynikiem dynamicznego rozwoju technicznego 

w zakresie komunikacji elektronicznej połączonego z mocno ograniczonymi ramami prawnymi 

wyznaczonymi przez dyrektywę 1999/93/WE. Opracowanie przepisów zapewniających 

wzajemne uznawanie elektronicznej identyfikacji i uwierzytelniania w UE zostało wymienione 

w Akcie o jednolitym rynku298 jako jedna z dwunastu dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu 

gospodarczego i wzmocnienia zaufania. Przez dźwignię należało tu rozumieć podstawę lub 

środek umożliwiający albo powodujący rozwój czegoś299. W dokumencie zasygnalizowano, że 

Komisja Europejska przedstawi ramy prawne, które mają umożliwić bezpieczne, 

bezproblemowe, odbywające się w poszanowaniu życia prywatnego i zapewniające pewność 

prawną kontakty drogą elektroniczną pomiędzy przedsiębiorstwami, obywatelami oraz 

administracją publiczną. Akcentowano, że niezbędne jest wzmocnienie zaufania do transakcji 

elektronicznych bez którego nie może być mowy o budowaniu jednolitego rynku cyfrowego, 

będącego z kolei istotną częścią wspólnego rynku jako takiego. Z jednej strony podkreślano, że 

należy uprościć koncepcję e-podpisu i usunąć przeszkody w interoperacyjności, a także 

zapewnić wzajemne uznawanie usług identyfikacji elektronicznej i uwierzytelnienia. Z drugiej 

zaznaczano, że regulacji należy poddać niektóre inne usługi zaufania, umożliwiając ich 

transgraniczne stosowanie. Czas pokazał, że wprowadzenie do agendy drugiego aspektu 

otworzyło drogę do opracowania ogólnounijnych ram prawnych pieczęci elektronicznej.     

Komisja Europejska zleciła analizy dotyczące możliwości stworzenia kompleksowych 

ogólnounijnych regulacji, które miałyby zastosowanie do całego wachlarza usług zaufania, 

a nie jedynie do podpisów elektronicznych300. W rozważaniach na temat tego, jakie usługi 

zaufania powinny zostać objęte wspólnotowymi ramami prawnymi, pieczęć elektroniczna 

występowała od samego początku. Podkreślano, że projektując przepisy należy wykorzystać 

doświadczenia państw członkowskich, w których dana powiązana usługa zaufania 

funkcjonowała przed planowaną harmonizacją. Było to możliwe również w przypadku pieczęci 

elektronicznej, jako że – co pokazano w rozdziale pierwszym – rozwiązanie to działało 

 
298 Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady (UE), Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Akt o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz 

pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania „Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego”, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A52011DC0206 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
299 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1978, t. I, s. 512. 
300 Np. Feasibility…  
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w wybranych krajach europejskich. Na tym etapie Polska, mimo że e-pieczęci nie wprowadziła, 

mogła przedstawić koncepcję, która powstała w ramach projektu z 2010 r. Fakt, że z e-pieczęci 

korzystano w wybranych państwach, był zresztą jednym z argumentów za poddaniem 

harmonizacji ram prawnych tej usługi. Chciano bowiem uniknąć rozbieżnych regulacji 

w odniesieniu do wszystkich tych usług zaufania, które były obecne w praktyce państw 

członkowskich301. Stosowano więc podejście oparte o zasadę, żeby poddać regulacji na 

poziomie UE to, co już działało w poszczególnych państwach członkowskich, a nie kreowaniu 

całkowicie oryginalnych usług. 

Obszarami ogólnounijnymi, w obrębie których dostrzegano potencjał wykorzystania 

pieczęci elektronicznej, były projekty e-Codex, STORK, a także epSOS. E-Codex (ang. e-

Justice Communication via Online Data Exchange) to projekt wspierający realizację idei e-

sądownictwa w Europie poprzez umożliwienie lepszej współpracy sądów z różnych państw 

dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych302. Elektronizacja procedur 

sądowych w sprawach transgranicznych wiązała się z przekazywaniem dużej liczby e-

dokumentów zawierających poufne informacje oraz dane osobowe. E-pieczęć została 

wymieniona jako ważne narzędzie mogące służyć zabezpieczeniu tych dokumentów 

elektronicznych303. W przypadku projektu STORK (ang. Secure identity across borders linked), 

którego celem było umożliwienie obywatelom UE potwierdzania swojej tożsamości na 

terytorium całej wspólnoty304, e-pieczęć miałaby być wykorzystywana w ramach procesu 

transgranicznego uwierzytelniania użytkowników posługujących się krajowymi systemami 

tożsamości elektronicznej305. Z kolei w kontekście epSOS (ang. European patients smart open 

services) w e-pieczęci upatrywano narzędzia mogącego znacząco przyczynić się do 

zapewnienia wydajności i skuteczności usług oferowanych w ramach tego projektu. Ze względu 

na specyfikę tych usług ważne było bowiem zapewnienie właściwej identyfikacji 

i uwierzytelniania gwarantujących bezpieczeństwo przetwarzanych danych medycznych. 

Chodziło o zapewnienie możliwości realizacji przez pacjenta e-recept wydanych 

w macierzystym kraju w sytuacji, gdy przebywa poza krajem swojego stałego zamieszkania, 

a także zapewnienie transgranicznego dostępu do dokumentacji medycznej za zgodą pacjenta. 

Ta druga opcja mogłaby być przydatna w sytuacji, gdy pacjent znajduje się zagranicą 

 
301 European Commission Staff Working Paper…, s. 37. 
302 Zob. https://www.eprawo.net/index.php/projekty/o-projekcie/o-projekcie-e-codex (dostęp: 26.10.2021 r.). 
303 Feasibility…, s. 108-109. 
304 Zob. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_11_198 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
305 Feasibility…, s. 113-114. 
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i potrzebuje świadczenia medycznego, dla którego udzielenia istotne jest posiadanie przez 

lekarzy wiedzy o dotychczasowym leczeniu306. 

Równolegle z pracami analitycznymi poświęconymi badaniu przydatności 

poszczególnych usług zaufania podejmowano działania legislacyjne. Przywołany już wcześniej 

Akt o jednolitym rynku został opublikowany 13.4.2011 r., zaś na koniec 2012 r. Komisja 

Europejska miała podsumować stan wykonania zawartego w akcie planu działania307. Dlatego 

też 4.6.2012 r. światło dzienne ujrzał projekt rozporządzenia w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym308. W Akcie o jednolitym rynku w części poświęconej rynkowi cyfrowemu 

sygnalizowano możliwość wprowadzenia modyfikacji ram prawnych poprzez zmianę 

dyrektywy 1999/93/WE. Ostatecznie zdecydowano się jednak na zupełnie nowy i dalej idący 

akt prawny, a więc obowiązujące bezpośrednio w państwach członkowskich rozporządzenie. 

W projekcie Komisja Europejska argumentowała, że potrzebny jest ten rodzaj aktu prawnego, 

ponieważ w zakresie mającym podlegać regulacji nastąpiło w państwach członkowskich daleko 

idące rozdrobnienie prawne, a praktyka pokazała, że prawodawstwa krajowe nie tylko nie 

zbliżały stanowisk państw, ale wręcz stanowiły barierę dla harmonizacji przepisów 

i interoperacyjności usług zaufania. Innymi słowy brakowało woli bądź umiejętności 

wypracowania jednolitych regulacji na poziomie bilateralnych kontaktów państw 

członkowskich.     

W projekcie rozporządzenia eIDAS podkreślano, że jest on efektem prac analitycznych 

oraz prowadzonych na szeroką skalę konsultacji społecznych, w tym również konsultacji 

internetowych, a także rozmów z przedstawicielami sektora małych i średnich przedsiębiorców, 

od których zbierano opinie. Jak wskazała Komisja Europejska, konsultacje przyniosły wnioski 

zbieżne z wynikami analiz eksperckich. Uczestnicy wskazywali na potrzebę stworzenia 

regulacji, które uzupełnią luki w prawie, jakie uwidoczniły się na gruncie stosowania 

dyrektywy 1999/93/WE. Chciano przepisów, które doprowadzą do wzajemnego uznawania 

i akceptowania na całym rynku UE krajowych systemów identyfikacji elektronicznej 

i powiązanych z nimi podstawowych elektronicznych usług zaufania309. Za jedną z takich usług 

 
306 Feasibility…, s. 115-116. 
307 Komunikat prasowy Komisji Europejskiej nr IP/11/469 z 13.4.2011 r. – 12 projektów dla jednolitego rynku na 

2012 r.: wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_11_469 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
308 Wniosek Komisji Europejskiej z 4.6.2012 r. w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym, COM(2012) 238 końcowy, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=CELEX:52012PC0238  (dostęp: 26.10.2021 r.). 
309 Projekt rozporządzenia eIDAS. 
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uznano pieczęć elektroniczną. Fundamentalnym celem nowych ram prawnych miało być 

podniesienie poziomu bezpieczeństwa obrotu prawnego odbywającego się w przestrzeni 

elektronicznej. Stopniowe wykształcanie się w poszczególnych państwach członkowskich 

odmiennych ustawodawstw poświęconych usługom zaufania uznano za barierę w tworzeniu 

rynku wewnętrznego. Zdaniem organów UE odrębne regulacje krajowe prowadziły wręcz do 

rozdrabniania rynku wewnętrznego310. Ten ostatni obejmował bowiem coraz więcej 

aktywności administracyjnych, społecznych czy gospodarczych odbywających się 

w cyberprzestrzeni, przy jednoczesnym braku wspólnych przepisów dotyczących rozwiązań 

niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tychże aktywności, jak chociażby właściwej 

identyfikacji czy uwierzytelniania. Alternatywą dla nowych ram prawnych było oczywiście 

pozostanie przy dyrektywie 1999/93/WE, ale prowadziłoby to jedynie do utrwalenia 

wspomnianego rozdrobnienia na rynku wewnętrznym, zaś w odniesieniu do rozwiązań 

oferowanych w ramach usług zaufania, to – poza podpisem elektronicznym – pozostawałyby 

one bezużyteczne w transakcjach transgranicznych ze względu na brak harmonizacji przepisów 

regulujących ich funkcjonowanie311. To ryzyko mogłoby materializować się m.in. 

w odniesieniu do e-pieczęci, a co za tym idzie hamować jej rozwój. W ocenie Komisji 

Europejskiej została więc spełniona przesłanka do wydania rozporządzenia, określona 

w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej312. Wśród beneficjentów nowych przepisów 

wymieniano trzy grupy: obywateli, przedsiębiorców i organy administracji, które to grupy – 

jak napisano w uzasadnieniu do projektu – „będą mogły korzystać ponad granicami ze 

wzajemnego uznawania i akceptowania identyfikacji elektronicznej, uwierzytelniania 

elektronicznego i podpisu elektronicznego, a także z innych usług zaufania, w sytuacjach kiedy 

będzie zachodzić potrzeba uzyskania dostępu do elektronicznych procedur lub zrealizowania 

elektronicznych transakcji”313. Tak szerokie określenie adresatów oznaczało, że rozporządzenie 

eIDAS miało oddziaływać na zdecydowaną większość użytkowników Internetu.  

 
310 Dokument roboczy służb Komisji Europejskiej – Streszczenie oceny skutków – towarzyszący wnioskowi 

Komisji Europejskiej z 4.6.2012 r. w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, 

COM(2012) 238 końcowy,  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=SWD:2012:0136:FIN  (dostęp: 

26.10.2021 r.). 
311 Dokument roboczy służb Komisji Europejskiej – Streszczenie oceny skutków – towarzyszący wnioskowi 

Komisji Europejskiej z 4.6.2012 r. w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie 

identyfikacji elektronicznej… 
312 Dz. Urz. UE z 2010 r. C 83, s. 47. Zgodnie z art. 114 TfUE do urzeczywistnienia celów określonych w art. 26 

TfUE (tj. budowa i zapewnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego) Parlament Europejski i Rada (UE), 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, 

przyjmują środki dotyczące zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 

członkowskich, które mają na celu ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego.    
313 Projekt rozporządzenia eIDAS. 
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Regulacje dotyczące pieczęci elektronicznej znalazły się w części poświęconej usługom 

zaufania. Umieszczono je jako drugie w kolejności, za przepisami dotyczącymi podpisów 

elektronicznych. Tak wysokie pozycjonowanie pieczęci elektronicznej w tej części projektu 

rozporządzenia eIDAS wynikało zapewne z daleko idących podobieństw w warstwie 

technicznej pomiędzy e-podpisami i e-pieczęcią. Poza tym projekt wprowadzał wyraźne 

rozgraniczenie na podpisy elektroniczne, jako rozwiązania dedykowane osobom fizycznym 

i pieczęcie elektroniczne, jako rozwiązania przeznaczone dla osób prawnych. W publicystyce 

wykształciło się zaś postrzeganie e-pieczęci jako odpowiednika podpisu elektronicznego osób 

prawnych314, co jest efektem stosowania skrótu myślowego, ale może wyjaśniać, dlaczego 

regulacje poświęcone e-podpisowi i e-pieczęci sąsiadują ze sobą. Z drugiej jednak strony 

wspomniane wysokie pozycjonowanie mogło oznaczać dostrzeganie przez unijnego 

prawodawcę potencjału wykorzystania pieczęci elektronicznej w obrocie prawnym. Takie 

podejście byłoby całkowicie zrozumiałe. Instytucje UE zwracały bowiem uwagę, że w żadnym 

z ówczesnych 27 państw członkowskich nie istniał dobrze rozwinięty system identyfikacji 

elektronicznej dla podmiotów gospodarczych (osób prawnych), więc sama UE powinna 

intensywnie zaangażować się na rzecz wprowadzenia dobrowolnego systemu europejskiej 

identyfikacji elektronicznej dla osób prawnych315. Pieczęć elektroniczna, jako narzędzie 

niewątpliwie związane z identyfikacją osób prawnych, mogłaby odegrać istotną rolę w procesie 

realizacji tak nakreślonego celu.  

Przepisy regulujące e-pieczęć w brzmieniu określonym w projekcie rozporządzenia 

eIDAS nie podlegały w toku procesu legislacyjnego istotnym modyfikacjom, dlatego też 

ostatecznie przyjęta treść co do istoty pokrywa się z pierwotnym projektem. W związku z tym 

niecelowe jest omawianie regulacji w tym miejscu w sytuacji, gdy szczegółowa analiza 

przyjętych przepisów znajduje się w dalszej części niniejszego rozdziału.  

Projekt rozporządzenia eIDAS rozpatrywano w ramach zwykłej procedury 

prawodawczej316, dlatego Komisja Europejska po publikacji dokumentu przekazała go do 

Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej317. Organy te zwróciły się zaś o opinię 

 
314 Zob. np. D. Szostek, A. Zwolińska, E-pieczęć… 
315 Zob. opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w 

odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, 2012/C 351/16 (Dz. Urz. UE z 2012 r. C 351, 

s. 73).  
316 Zwykła procedura prawodawcza jest uregulowana w art. 294 TfUE.  
317 Wszystkie dane dotyczące dat kolejnych etapów procedury legislacyjnej pochodzą ze strony internetowej 

Parlamentu Europejskiego: 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/0146(COD) 

(dostęp: 26.10.2021 r.). 
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do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Europejskiego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych. Instytucje te pozytywnie oceniły propozycję nowych ram 

prawnych i choć zgłosiły szereg uwag, to nie dotyczyły one kształtu regulacji pieczęci 

elektronicznej318. Nieco inaczej było w samym Parlamencie Europejskim, który 14.6.2012 r. 

skierował projekt do swoich komisji: Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (komisja 

wiodąca), Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Wolności 

Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Prawnej. W toku prac 

tychże komisji zgłoszono poprawki, które wpłynęły na ostateczne brzmienie przepisów 

dotyczących e-pieczęci. Wśród poprawek nie zabrakło również takich, które dotykały istoty 

koncepcji pieczęci elektronicznej przedstawionej w opracowanym przez Komisję Europejską 

projekcie rozporządzenia eIDAS i – gdyby wszystkie zostały przyjęte – mogłyby całkowicie tę 

koncepcję zmienić. Bliżej zostaną omówione w dalszej części niniejszego rozdziału. Datowane 

na 31.10.2013 r. zbiorcze sprawozdanie z prac komisji zostało zaprezentowane 6.11.2013 r. na 

posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego319. W sprawie poprawek zgłoszonych do 

pierwotnego projektu osiągnięto porozumienie na linii Parlament Europejski – Komisja 

Europejska320. Debatę nad finalną wersją projektu przedstawiono 2.4.2014 r., by dzień później 

uchwalić stanowisko za przyjęciem aktu prawnego321.  

Równolegle do prac Parlamentu Europejskiego nad projektem rozporządzenia eIDAS 

debatowała w latach 2012-2013 Rada Unii Europejskiej w składzie: Transport, 

Telekomunikacja i Energia. Efektem prac było zatwierdzenie 23.7.2014 r. przez Radę Unii 

Europejskiej do Spraw Ogólnych stanowiska Parlamentu Europejskiego, co było równoznaczne 

z uchwaleniem w pierwszym czytaniu aktu prawnego, którego pełny tytuł przyjął następujące 

brzmienie: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 910/2014 z 23.7.2014 r. 

 
318 Zob. opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w 

odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, 2012/C 351/16, (Dz. Urz. UE z 2012 r. C 351, 

s. 73) oraz streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku Komisji dotyczącego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w 

odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (rozporządzenie o elektronicznych usługach 

zaufania), 2013/C 28/04, (Dz. Urz. UE z 2013 r. C 28, s. 6). 
319 Zob. sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego w sprawie 

wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i 

usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, COM(2012)0238 – C7-

0133/2012 – 2012/0146(COD), https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0365+0+DOC+PDF+V0//PL (dostęp: 26.10.2021 r.). 
320 Zob. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=CELEX:32014R0910 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
321 Zob. rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z 3.4.2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania 

w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 

2012/0146(COD) (Dz. Urz. UE z 2017 r. C 408, s. 595). 
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w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. 

Rozporządzenie eIDAS zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 28.8.2014 

r.  Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 rozporządzenia eIDAS weszło w życie 17.9.2014 r., zaś początek 

jego stosowania przypadł na 1.7.2016 r.  

 

2.3. Ramy prawne pieczęci w rozporządzeniu eIDAS 

Regulacji pieczęci elektronicznej została poświęcona oddzielna sekcja w ramach rozdziału 

rozporządzenia eIDAS zatytułowanego jako „Usługi zaufania”. Stało się tak, ponieważ przez 

usługę zaufania rozumie się usługę elektroniczną zazwyczaj świadczoną za wynagrodzeniem 

i obejmującą m.in. tworzenie, weryfikację i walidację pieczęci elektronicznych, a także 

konserwację e-pieczęci i powiązanych z nią certyfikatów322. Na marginesie można 

zasygnalizować, że sam termin „usługi zaufania” spotyka się z krytyką ze strony części 

doktryny. A. Monarcha-Matlak wskazuje, że tak sformułowane pojęcie nie oddaje do końca 

jego znaczenia, a ponadto jest niezgodne z zasadami poprawnej legislacji oraz regułami języka 

polskiego323. Zapisy mające znaczenie dla e-pieczęci pojawiają się jednak w znacznie większej 

liczbie miejsc rozporządzenia eIDAS, i to zarówno w jego części właściwej, jak i w motywach 

oraz załącznikach do aktu prawnego. Dopiero więc całościowe spojrzenie na rozporządzenie 

eIDAS pozwala omówić ramy prawne pieczęci elektronicznej. 

 Ustanowiona w rozporządzeniu eIDAS definicja legalna pojęcia „pieczęć 

elektroniczna” odzwierciedla wypracowany wcześniej w tym zakresie w różnych państwach, 

w tym państwach członkowskich UE, dorobek legislacyjny. Nie było więc zaskoczeniem, gdy 

unijny prawodawca zdecydował, że „pieczęć elektroniczna” oznacza dane w postaci 

elektronicznej dodane do innych danych w postaci elektronicznej lub logicznie z nimi 

powiązane, aby zapewnić autentyczność pochodzenia oraz integralność powiązanych 

danych324. W pierwotnej wersji projektu rozporządzenia eIDAS była mowa o tym, że e-pieczęć 

ma „zagwarantować pochodzenie i integralność powiązanych danych”. Zmianę sformułowania, 

która nastąpiła w trakcie procesu legislacyjnego, można odczytywać wyłącznie jako 

modyfikację w sferze językowej, bez przełożenia na merytoryczne znaczenie definicji.  

 
322 Art. 3 pkt 16 lit. a oraz c rozporządzenia eIDAS. 
323 A. Monarcha-Matlak, Usługi zaufania i identyfikacja elektroniczna, Acta Iuris Stetinensis, nr 3/2018, s. 147. 
324 Art. 3 pkt 25 rozporządzenia eIDAS. 
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 Poza podstawowym rodzajem pieczęci elektronicznej, unijny prawodawca uregulował 

również zaawansowaną pieczęć elektroniczną oraz kwalifikowaną pieczęć elektroniczną. Są 

one zróżnicowane pod kątem poziomów bezpieczeństwa, jakie gwarantują, a co za tym idzie 

mogą one znajdować zastosowanie w innych procesach. Zostaną one omówione kolejno 

w rozdziałach trzecim i czwartym niniejszego opracowania.  

Jak już wskazano w rozdziale pierwszym, w różnych modelach wprowadzania do 

obrotu prawnego pieczęci elektronicznej, możliwość korzystania z tego narzędzia 

przewidywano dla osób fizycznych lub osób prawnych, przy czym to drugie rozwiązanie od 

początku występowało częściej. Również w rozporządzeniu eIDAS jako dysponenta e-pieczęci 

wskazano osobę prawną.  

Definicja legalna pojęcia „podmiot składający pieczęć” nie uległa zmianie pomiędzy 

etapem projektu rozporządzenia a finalnie przyjętym tekstem aktu prawnego. W oficjalnym 

tłumaczeniu na język polski projektu rozporządzenia eIDAS posłużono się pojęciem „podmiot 

wystawiający pieczęć”325, podczas gdy w uchwalonym rozporządzeniu mowa o „podmiocie 

składającym pieczęć”. W warstwie merytorycznej nie oznacza to jednak zmiany. Zastępując 

sformułowanie „wystawiający” słowem „składający” należy uznać, że posłużono się 

synonimem wyrazu o tym samym znaczeniu. Przemawia za tym także to, że anglojęzyczne 

oficjalne wersje projektu opisywanego aktu, jak i samego rozporządzenia eIDAS niezmiennie 

posługiwały się dokładnie tym samym sformułowaniem „creator of a seal”326. 

O błędzie w tłumaczeniu na język polski tekstu projektu rozporządzenia eIDAS można 

za to mówić w odniesieniu do tego, że w uzasadnieniu, będącym integralną częścią dokumentu, 

napisano, że jedna z sekcji aktu prawnego „dotyczy skutków prawnych pieczęci 

elektronicznych osób fizycznych”327. Tymczasem w żadnej części projektu rozporządzenia 

eIDAS unijny prawodawca nie zakładał możliwości posługiwania się e-pieczęcią przez osoby 

fizyczne. To, że mieliśmy do czynienia z błędnym tłumaczeniem, potwierdza fakt, że 

w anglojęzycznej wersji projektu rozporządzenia w tym samym fragmencie uzasadnienia 

mowa o skutkach pieczęci elektronicznej osoby prawnej (ang. „the legal effect of electronic 

seals of legal persons”)328. 

 
325 Zob. art. 3 pkt 19 projektu rozporządzenia eIDAS. 
326 Zob. article 3 point 19 proposal for regulation of The European Parliament and of The Council on electronic 

electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012PC0238&from=PL (dostęp: 26.10.2021 r.). 
327 Zob. część „Aspekty prawne wniosku – Szczegółowe omówienie wniosku” projektu rozporządzenia eIDAS. 
328 Zob. część „Legal elements of the proposal – Detailed explanation of the proposal” proposal for regulation of 

The European Parliament and of The Council on electronic electronic identification and trust services for electronic 

transactions in the internal market, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012PC0238&from=PL (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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Już nie o błędzie, a o intencjonalnej propozycji może być za to mowa w przypadku 

pomysłu, który wykształcił się w trakcie prac nad projektem rozporządzenia eIDAS 

w Parlamencie Europejskim. Na etapie opracowywania poprawek do projektu parlamentarne 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisja Rynku Wewnętrznego 

i Ochrony Konsumentów zaproponowały zmianę definicji legalnej pojęcia „podmiot 

wystawiający pieczęć” z pierwotnej, gdzie pojęcie to rozumiano jako „osobę prawną, która 

wystawia pieczęć elektroniczną” na „osobę fizyczną lub prawną, która wystawia pieczęć 

elektroniczną”329. Przyjęcie takiej poprawki oznaczałoby gruntowną zmianę podejścia 

przyjętego przez Komisję Europejską. Zamysłem projektodawcy było bowiem umożliwienie 

używania pieczęci elektronicznej wyłącznie przez osoby prawne, niejako na zasadzie podziału, 

że e-pieczęć jest dedykowana właśnie dla tej kategorii podmiotów, podczas gdy osoby fizyczne 

mogą posługiwać się podpisem elektronicznym. Tymczasem propozycja komisji Parlamentu 

Europejskiego rozszerzała katalog użytkowników e-pieczęci również o osoby fizyczne.   

Propozycję jeszcze innego rozwiązania zgłosiła parlamentarna Komisja Wolności 

Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, a mianowicie, by „podmiot 

wystawiający pieczęć” definiować jako „podmiot lub osobę fizyczną lub prawną, która 

wystawia pieczęć elektroniczną”330. W porównaniu do wspomnianej wcześniej poprawki, 

oprócz umożliwienia osobom fizycznym posługiwania się e-pieczęcią, miała ona gwarantować 

dostęp do tego narzędzia innym podmiotom, których nie da się ściśle kategoryzować jako osób 

fizycznych, bądź prawnych. Takie podejście prawdopodobnie wynikało z wątpliwości, jak 

szeroko na gruncie rozporządzenia eIDAS będzie należało rozumieć pojęcie „osoby prawnej” 

i co w tym kontekście z takimi podmiotami, jak np. jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, którym przepisy przyznają zdolność prawną. W ostatecznym tekście aktu 

prawnego problem ten rozwiązano poprzez dodanie stosownego wyjaśnienia w jednym 

z motywów rozporządzenia eIDAS, że pojęcie „osoby prawnej” należy rozumieć szeroko. 

Więcej na ten temat w dalszej części niniejszego rozdziału. W takiej sytuacji rozszerzanie 

definicji o inne podmioty nie było konieczne.  

 
329 Sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku 

dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 

zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, COM(2012)0238 – C7-0133/2012 

– 2012/0146(COD), s. 33, 108, https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0365+0+DOC+PDF+V0//PL (dostęp: 26.10.2021 r.). 
330 Sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku 

dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 

zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, COM(2012)0238 – C7-0133/2012 

– 2012/0146(COD), s. 175, https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0365+0+DOC+PDF+V0//PL (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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Obie wersje poprawek zmieniających przygotowaną przez Komisję Europejską 

definicję „podmiotu wystawiającego pieczęć” nie zostały uwzględnione w rezolucji 

prawodawczej Parlamentu Europejskiego.  

Finalnie, pojęcie „podmiot składający pieczęć” oznacza osobę prawną, która składa 

pieczęć elektroniczną331. Z kolei w motywie 68 rozporządzenia eIDAS wyjaśniono, że termin 

„osoby prawne” w rozumieniu TfUE oznacza wszystkie podmioty ustanowione na mocy prawa 

państwa członkowskiego lub podlegające temu prawu, niezależnie od ich formy prawnej. Takie 

wskazanie otworzyło możliwość posługiwania się e-pieczęcią nie tylko przez podmioty będące 

osobami prawnymi sensu stricte, jak np. spółki, ale także przez m.in. jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy przyznają zdolność prawną. Wydawało 

się, że w ten sposób unijny prawodawca nakreślił koncepcję szerokiego rozumienia pojęcia 

„osoby prawnej” i przeciął wątpliwości w zakresie tego, kto może być użytkownikiem pieczęci 

elektronicznej. W praktyce już po uchwaleniu rozporządzenia eIDAS, ale przed powszechnym 

wykorzystywaniem jego zapisów, zaczęły pojawiać się wątpliwości co do możliwości 

stosowania e-pieczęci w złożonych, nieoczywistych przypadkach. W Polsce jako jeden 

z podstawowych problemów do rozwiązania w tym kontekście wskazywano wdrażanie 

pieczęci elektronicznej w administracji publicznej. Na przykładzie funkcjonowania gminy 

J. Rzymowski zauważał, że dysponentem e-pieczęci nie może być urząd, ponieważ jest to li 

tylko aparat pomocniczy organu, który jako taki nie posiada osobowości prawnej. Osobowości 

prawnej nie posiada również kierownik tegoż urzędu, a jednocześnie organ wykonawczy 

gminy, czyli wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z 8.3.1990 r. 

o samorządzie gminnym332 osobowość prawną ma za to jednostka samorządu terytorialnego, 

a więc gmina jako całość. W takiej sytuacji to właśnie gminę można by uczynić użytkownikiem 

e-pieczęci. J. Rzymowski dopuszczał, teoretycznie, rozwiązanie polegające na tym, że urząd 

gminy lub wójt występują o pieczęć elektroniczną dla gminy a następnie takową się posługują. 

Jednocześnie wyrażał obawę, że w ten sposób mogłyby pojawić się zarzuty o naruszenie 

zarówno rozporządzenia eIDAS, jak i szeregu przepisów prawa krajowego na czele 

z Konstytucją RP i ustawą z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego333 334. 

Występowanie tego typu wątpliwości na początkowym etapie wdrażania rozporządzenia 

eIDAS było całkowicie zrozumiałe. Uznanie bowiem za dysponenta e-pieczęci gminy jako 

 
331 Art. 3 pkt 24 rozporządzenia eIDAS. 
332 T. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.  
333 T. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. 
334 J. Rzymowski, Nowe podpisy elektroniczne w praktyce urzędów, IT w Administracji, nr 8/2016, s. 34. 
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jednostki samorządu terytorialnego byłoby problematyczne, ponieważ wystawcą 

zdecydowanej większości dokumentów urzędowych w gminie nie jest ta gmina jako taka, 

a poszczególne jej organy (wójt, rada gminy). Z drugiej strony już po przyjęciu rozporządzenia 

eIDAS w doktrynie pojawiały się głosy przeciwne. D. Szostek posługiwał się pojęciem 

„pieczęci elektronicznej organu” jako narzędzia wykorzystywanego do zabezpieczania 

dokumentów urzędowych335. Przy takim rozumieniu podmiotem składającym pieczęć byłby 

organ administracji publicznej, mimo że w ujęciu literalnym nie posiada osobowości prawnej.  

Ostatecznie w Polsce nie wprowadzono przepisów, które np. poprzez definicję osoby 

prawnej rozstrzygałyby na potrzeby stosowania rozporządzenia eIDAS, jak należy rozumieć to 

pojęcie. Niemniej w pewnej części, chociażby w odniesieniu do stosowania e-pieczęci 

w administracji publicznej, wątpliwości zostały wyeliminowane. Przykładowo, w przyjętej 

5.7.2018 r. nowelizacji336 ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne polski ustawodawca wprowadził definicję legalną podpisu 

zaufanego, czyli podpisu elektronicznego, którego autentyczność i integralność są zapewniane 

przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji. Tym samym 

de facto rozstrzygnął, że w polskim systemie prawnym dysponentem pieczęci elektronicznej 

w sektorze publicznym jest organ administracji publicznej. Taką bowiem rolę pełni minister. 

Można przyjąć, że taka koncepcja będzie się utrwalać. Potwierdza to kształt przyjętej w 2020 r. 

regulacji k.p.a. umożliwiającej załatwianie spraw administracyjnych przy wykorzystaniu pism 

w postaci elektronicznej opatrzonych e-pieczęcią, w której jest mowa o kwalifikowanej 

pieczęci elektronicznej organu administracyjnego337. Takie brzmienie jasno wskazuje podmiot, 

który w administracji publicznej co do zasady jest dysponentem opisywanego narzędzia. Od tej 

reguły zdarzają się jednak odstępstwa, co zostanie pokazane w dalszej części niniejszego 

opracowania. 

Przyjęcie, że w administracji publicznej dysponentem pieczęci elektronicznej jest organ, 

należy uznać za słuszne. Wskazówki interpretacyjnej pojęcia „podmiotu składającego pieczęć” 

w odniesieniu do sektora publicznego dostarczają motywy rozporządzenia eIDAS. W motywie 

50 unijny prawodawca wskazał organy w państwach członkowskich, jako użytkowników 

pieczęci elektronicznych. Również w motywie 69, w którym mowa o współpracy 

 
335 D. Szostek, Pieczęć elektroniczna i możliwości jej wykorzystania w polskim prawie, [w:] K. Flaga-

Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Media elektroniczne. Współczesne problemy prawne, Warszawa 

2016, s. 22. 
336 Zob. ustawa z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1544). 
337 Art. 14a par. 1a-1b k.p.a. 
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administracyjnej między organami, wskazuje się na usługi zaufania, a więc także e-pieczęć, 

jako usługi dostarczające narzędzi wykorzystywanych w tej kooperacji.   

Unijny prawodawca nie wskazał w rozporządzeniu eIDAS konkretnych procesów, 

w których zastosowanie może znaleźć pieczęć elektroniczna. W konsekwencji ta decyzja 

została pozostawiona przede wszystkim ustawodawcom poszczególnych państw 

członkowskich. Dla tych ostatnich pewną wskazówką może być motyw 59 rozporządzenia 

eIDAS, w którym wyjaśniono, że pieczęcie elektroniczne powinny służyć jako dowód wydania 

danego dokumentu elektronicznego przez daną osobę prawną, dając pewność co do 

pochodzenia i integralności tego dokumentu. Oznacza to, że jeśli jakiś proces wymaga 

wymiany e-dokumentów, co do których jest potrzeba gwarancji ich autentyczności, to może to 

stanowić przesłankę do wykorzystania e-pieczęci w tymże procesie. Z kolei w motywie 65 

rozporządzenia eIDAS wskazano, że e-pieczęcie mogą być używane nie tylko do 

uwierzytelnienia dokumentu wydanego przez osobę prawną, lecz również do uwierzytelnienia 

wszelkich zasobów cyfrowych tej osoby, takich jak kod oprogramowania lub serwery.  

W motywie 58 rozporządzenia eIDAS podkreślono zaś, że jeśli transakcja wymaga od 

osoby prawnej użycia kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, akceptowalny powinien być 

również kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela osoby prawnej. 

Umieszczenie takiego zapisu może wynikać z tego, że na etapie tworzenia rozporządzenia 

eIDAS e-pieczęć, w przeciwieństwie do podpisu elektronicznego osoby fizycznej, nie posiadała 

ugruntowanej pozycji w prawie UE. Poza tym, jak już wskazano, e-pieczęć została zaliczona 

do tzw. pomocniczych usług zaufania, bądź usług zaufania powiązanych z podpisem 

elektronicznym. Z drugiej jednak strony sformułowanie przywołanego zapisu rodzi ryzyko 

osłabiania roli pieczęci elektronicznej w obrocie prawnym. W sytuacji bowiem, gdy sposób 

przeprowadzania transakcji, która co do zasady jest oparta na wykorzystaniu mechanizmu 

kwalifikowanej pieczęci elektronicznej osoby prawnej, powinien jednocześnie przewidywać 

opcję posłużenia się kwalifikowanym e-podpisem reprezentanta osoby prawnej, pojawia się 

pokusa odstąpienia od dublowania przywołanych rozwiązań i ograniczenia się wyłącznie do 

opcji podpisu elektronicznego.  

Zupełnie inny wydźwięk, a mianowicie wzmacniający pozycję e-pieczęci, ma art. 35 

ust. 1 rozporządzenia eIDAS. Zgodnie z tym przepisem pieczęci elektronicznej nie można 

odmówić skutku prawnego ani dopuszczalności jako dowodu w postępowaniu sądowym 

wyłącznie z tego powodu, że pieczęć ta ma postać elektroniczną lub że nie spełnia wymogów 

dla kwalifikowanych pieczęci elektronicznych. I choć w przywołanej regulacji mowa 

o postępowaniu sądowym, to per analogiam należy uznać, że przepis ten odnosi się również do 
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innych rodzajów postępowań prowadzonych przez organy państwowe, np. postępowań 

administracyjnych. Szczególnie, że w anglojęzycznej wersji rozporządzenia eIDAS unijny 

prawodawca w kontekście tego przepisu posłużył się sformułowaniem „legal proceedings”, co 

oczywiście można tłumaczyć jako „postępowanie sądowe”, ale również jako „postępowanie 

prawne”338, co jest już pojęciem szerszym. Jeszcze dalej idące skutki prawne przewidziano dla 

kwalifikowanej e-pieczęci. Korzysta ona z domniemania integralności danych i autentyczności 

pochodzenia tych danych, z którymi jest powiązana339. Z kolei kwalifikowana pieczęć 

elektroniczna oparta na kwalifikowanym certyfikacie wydanym w jednym państwie 

członkowskim jest uznawana za kwalifikowaną pieczęć elektroniczną we wszystkich 

pozostałych państwach Unii Europejskiej340. Temat skutków prawnych kwalifikowanej e-

pieczęci zostanie pogłębiony w rozdziale czwartym niniejszego opracowania.   

Poza sformułowaniem ogólnego skutku prawnego pieczęci elektronicznej unijny 

prawodawca zawarł w rozporządzeniu eIDAS jedno punktowe wskazanie sposobu 

wykorzystania opisywanego narzędzia. Zgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia eIDAS 

kwalifikowane certyfikaty uwierzytelniania witryn internetowych (jedna z usług zaufania) 

zawierają zaawansowany podpis elektroniczny lub zaawansowaną pieczęć elektroniczną 

kwalifikowanego dostawcy usług zaufania, który wydaje certyfikat. Innych sposobów 

wykorzystania e-pieczęci, jak i dalej idących skutków prawnych w rozporządzeniu eIDAS nie 

ma.  

Czymś, czego unijny prawodawca nie zrobił, to brak rozstrzygnięcia tego, czy użycie 

pieczęci elektronicznej spełnia wymóg dokonania przez dysponenta przywołanego narzędzia 

czynności prawnej w postaci elektronicznej. Zabrakło regulacji analogicznej do tej poświęconej 

podpisowi elektronicznemu. Zgodnie z art. 25 ust. 2 rozporządzenia eIDAS kwalifikowany 

podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. 

W konsekwencji inne skutki prawne e-pieczęci aniżeli wynikające wprost z rozporządzenia 

eIDAS, mogą zostać określone na poziomie prawodawstw krajowych państw członkowskich 

UE, ale – jak pokazała praktyka – uregulowanie tej kwestii w ten sposób bywa problematyczne, 

o czym będzie mowa w dalszej części tego rozdziału niniejszego opracowania.   

Pewną wskazówką dla prawodawców krajowych w wyznaczaniu obszarów 

zastosowania pieczęci elektronicznej może być czynnik odróżniający to narzędzie od e-

 
338 Translatica – PWN, https://translatica.pl/translatica/po-polsku/legal-proceedings;511327.html (dostęp: 

26.10.2021 r.). 
339 Art. 35 ust. 2 rozporządzenia eIDAS. 
340 Art. 35 ust. 3 rozporządzenia eIDAS. 
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podpisów. Poza tym, że dysponentem e-pieczęci jest osoba prawna a podpisu elektronicznego 

osoba fizyczna, te dwa narzędzia różni również to, że co do zasady za złożeniem podpisu 

elektronicznego powinna stać świadoma decyzja osoby fizycznej, podczas gdy e-pieczęć może 

być wykorzystana w zautomatyzowanych procesach generowania dokumentów 

elektronicznych i zabezpieczania ich treści. Oznacza to, że pieczęć elektroniczna może być 

niejako wbudowana w system teleinformatyczny bądź urządzenie, które automatycznie 

generują określone e-dokumenty i opatrują je właśnie e-pieczęcią. O technicznej możliwości 

wykorzystania e-pieczęci w różnego rodzaju urządzeniach wytwarzających dokumenty 

elektroniczne pisał M. Tabor341. Przywołana właściwość e-pieczęci może determinować 

procesy, w których będzie ona stosowana.  

Wspólnotowe ramy prawne pieczęci elektronicznej objęły również uregulowanie 

funkcjonowania dostawców e-pieczęci zainteresowanym podmiotom. Dostawcy usług 

zaufania, bo o nich mowa, to osoby fizyczne lub prawne, które świadczą przynajmniej jedną 

usługę zaufania, jako kwalifikowani lub niekwalifikowani dostawcy342. Jeśli chodzi 

o kwalifikowanego dostawcę usług zaufania to jest nim podmiot, który świadczy przynajmniej 

jedną kwalifikowaną usługę zaufania i któremu status kwalifikowany nadał organ nadzoru343. 

W przypadku usługi pieczęci elektronicznej również możemy mieć do czynienia zarówno 

z kwalifikowanym, jak i niekwalifikowanym dostawcą usług zaufania, ponieważ omawiana 

usługa występuje zarówno w kwalifikowanej, jak i niekwalifikowanej postaci.  

Co do zasady dostawcą usługi zaufania jest podmiot mający siedzibę na terenie jednego 

z państw członkowskich UE. Jak zauważa Ł. Goździaszek unijny prawodawca nie zdefiniował 

pojęcia siedziby, co w jego ocenie może rodzić wątpliwości, czy chodzi o siedzibę statutową 

dostawcy usług zaufania, siedzibę zarządu, siedzibę głównego zakładu, czy też o każdą z tych 

siedzib344. Kwalifikowaną usługę zaufania, w tym usługę pieczęci elektronicznej, może jednak 

świadczyć również podmiot z państwa trzeciego. Taki przypadek jest możliwy, gdy usługa 

zaufania pochodząca z państwa trzeciego jest uznawana na mocy umowy zawartej między UE 

a danym państwem trzecim lub organizacją międzynarodową345. W takiej sytuacji dostawca 

usługi z państwa trzeciego musi spełniać analogiczne wymogi, jak dostawca mający siedzibę 

na terenie UE. Dodatkowo obowiązuje zasada wzajemności polegająca na tym, że w państwie 

 
341 M. Tabor, Postaw na pieczęć, http://pki2.pl/index.php/pl/baza-wiedzy/34-publications/141-confirm-it-with-an-

e-seal (dostęp: 18.4.2017 r.). 
342 Art. 3 pkt 19 rozporządzenia eIDAS. 
343 Art. 3 pkt 20 rozporządzenia eIDAS. 
344 Ł. Goździaszek, Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 

rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2019, Legalis (dostęp: 26.10.2021 r.). 
345 Art. 14 rozporządzenia eIDAS. 
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trzecim również uznaje się usługi świadczone przez dostawców z obszaru UE. Pozwala to na 

przepływ usług pomiędzy rynkiem unijnym a rynkiem państwa trzeciego, dzięki czemu 

współpraca ma stanowić wartość dodaną dla obu stron.    

Jednym z podstawowych obowiązków dostawcy usług zaufania, i to niezależnie, czy 

mowa o kwalifikowanym czy niekwalifikowanym dostawcy, jest przyjęcie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych w celu zarządzania ryzykiem, na jakie narażone jest 

bezpieczeństwo świadczonych przez niego usług346. Środki te powinny uwzględniać najnowsze 

osiągnięcia w dziedzinie technologii i zapobiegać incydentom związanym z bezpieczeństwem 

lub minimalizować ich wpływ. Ponadto dostawca usług zaufania musi wykazać się 

transparentnością w zakresie informowania zainteresowanych stron o negatywnych skutkach 

wszelkich incydentów, które wystąpią w trakcie jego działalności. W przypadku, gdy 

prawdopodobne jest, że naruszenie bezpieczeństwa lub utrata integralności niekorzystnie 

wpłyną na osobę fizyczną lub prawną, na rzecz której świadczona była usługa zaufania, 

dostawca niezwłocznie powiadamia tę osobę o incydencie. Rozróżnienie odbiorców 

powiadomienia na osoby fizyczne i prawne jest uzasadnione tym, że korzystającymi z części 

usług zaufania są osoby fizyczne (np. podpis elektroniczny), a z innych osoby prawne (np. 

pieczęć elektroniczna). Ta ostatnia regulacja wpisuje się w pewien trend unijnej legislacji, gdzie 

za jedną z wartości uznaje się prawo zainteresowanych podmiotów (w tym przypadku są to 

korzystający z usług zaufania) do informacji o negatywnych zdarzeniach, które mogą mieć 

wpływ na bezpieczeństwo tychże podmiotów. Innym przykładem tego typu rozwiązań 

prawodawczych powstałych w ostatnich latach w UE jest art. 34 RODO. Przewiduje on 

mechanizm zawiadamiania osób fizycznych przez administratora danych osobowych 

o incydencie naruszenia ochrony danych osobowych. Takie przepisy należy ocenić 

pozytywnie, gdyż zapewniają zainteresowanym dostęp do informacji, która współcześnie, 

zgodnie z definicją sformułowaną przez G. Szpor, jest traktowana jako dobro niematerialne 

zmniejszające niepewność347. 

Z obowiązkiem przestrzegania przez dostawców usług zaufania przepisów określonych 

w rozporządzeniu eIDAS powiązano daleko idącą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia. 

Dostawcy usług zaufania są odpowiedzialni za szkody wyrządzone w sposób zamierzony lub 

z powodu zaniedbania osobie fizycznej lub prawnej w związku z niewypełnieniem 

 
346 Art. 19 ust. 1 rozporządzenia eIDAS. 
347 G. Szpor, Pojęcie informacji a zakres danych osobowych, [w:] P. Fajgielski (red.), Ochrona danych osobowych 

w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, Lublin 2008, s. 8. 
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obowiązków określonych w rozporządzeniu348. Ciężar dowodu rozkłada się w zależności od 

kategorii dostawcy w następujący sposób. W przypadku niekwalifikowanego dostawcy usług 

zaufania ciężar dowiedzenia zamiaru lub zaniedbania dostawcy spoczywa na osobie fizycznej 

lub prawnej zgłaszającej szkodę. Z kolei w odniesieniu do kwalifikowanego dostawcy usług 

zaufania przyjmuje się domniemanie zamiaru lub zaniedbania dostawcy, chyba że ten ostatni 

udowodni, że szkoda nie powstała z powodu jego zamierzonego działania lub zaniedbania.  

Odpowiedzialność nie występuje wówczas, gdy dostawca usług zaufania z wyprzedzeniem 

poinformuje swoich klientów o ograniczeniach w korzystaniu ze świadczonych przez siebie 

usług i ograniczenia te mogą być rozpoznane przez strony trzecie, zaś szkody powstaną 

w wyniku korzystania z usług w sposób przekraczający wskazane ograniczenia. Jak podkreśla 

Ł. Goździaszek wyłączenie odpowiedzialności za szkody w zakresie wskazanym 

w powiadomieniu o ograniczeniu korzystania z usług zaufania należy interpretować 

zawężająco349.  Przełożenie odpowiedzialności dostawców usług zaufania na określone sankcje 

pozostawiono państwom członkowskim w ramach przepisów krajowych, przy czym 

zastrzeżono, że przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające350.  

Unijny prawodawca wprowadził również ujednolicone podstawowe zasady nadzoru nad 

dostawcami usług zaufania. Jak wyjaśniono w motywie 34 rozporządzenia eIDAS stosowanie 

porównywalnych procedur nadzorczych oraz wymiana informacji i dobrych praktyk w zakresie 

działań nadzorczych ma służyć osiągnięciu i zapewnieniu porównywalnego poziomu 

bezpieczeństwa usług zaufania we wszystkich państwach członkowskich. W tym celu każde 

państwo zostało zobowiązane do wyznaczenia na swoim terytorium organu nadzoru nad 

dostawcami usług zaufania, a następnie notyfikowaniu go Komisji Europejskiej oraz 

zapewnieniu odpowiednich uprawnień i zasobów niezbędnych do realizacji zadań. Te ostatnie 

zostały ogólnie określone w art. 17 rozporządzenia eIDAS i odnoszą się do nadzoru nad 

wszystkimi dostawcami usług zaufania mającymi siedzibę na obszarze działania danego 

organu. Jednakże w przypadku kwalifikowanych dostawców usług zaufania nadzór ma 

charakter całościowy oraz permanentny, tj. obejmuje działania ex ante i ex post podejmowane 

po to, aby ci dostawcy oraz świadczone przez nich kwalifikowane usługi zaufania spełniały 

wymogi określone w rozporządzeniu eIDAS. W odniesieniu do niekwalifikowanych 

dostawców usług zaufania działania nadzorcze mają charakter punktowy i są podejmowane 

 
348 Art. 13 ust. 1 rozporządzenia eIDAS. 
349 Ł. Goździaszek, Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu… 
350 Art. 16 rozporządzenia eIDAS. 
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jedynie wówczas, gdy do organu nadzoru dotrze sygnał o możliwych nieprawidłowościach 

w funkcjonowaniu takich dostawców w zakresie objętym przepisami rozporządzenia eIDAS.  

Działania organów nadzoru mają charakter krajowy oraz wspólnotowy351. Widać to, 

gdy prześledzi się zadania tych organów wyznaczone w art. 17 ust. 4 rozporządzenia eIDAS. 

Należy do nich analizowanie raportów z oceny zgodności przestrzegania rozporządzenia 

eIDAS przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania. Oprócz dostępu do okresowego 

raportu organ nadzoru może sam przeprowadzić stosowny audyt lub zwrócić się do jednostki 

oceniającej zgodność o wykonanie oceny zgodności kwalifikowanych dostawców usług 

zaufania z unijnymi przepisami. Wiedza ta pozwala realizować organowi nadzorczemu inne 

zadanie, a mianowicie pilnowanie, aby dostawcy usług zaufania eliminowali wszelkie 

przypadki niespełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu eIDAS. Organ nadzoru ma 

również wpływ na to, kto na rynku świadczy kwalifikowane usługi zaufania. To on decyduje 

bowiem o przyznawaniu dostawcom usług zaufania i świadczonym przez nich usługom statusu 

kwalifikowanego dostawcy usług zaufania i kwalifikowanych usług, a także o odbieraniu tego 

statusu. O swoich decyzjach organ nadzoru musi informować organ odpowiedzialny za 

kwalifikowaną listę zaufania, a więc zestawienie kwalifikowanych dostawców usług zaufania 

wraz z wykazem, jakie konkretnie usługi oferują poszczególni dostawcy. Organ nadzoru 

weryfikuje także istnienie i prawidłowe stosowanie przepisów dotyczących planów 

zakończenia działalności przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania. W ramach 

wykonywanych działań organ nadzoru może współpracować z organami ochrony danych, 

w szczególności poprzez niezwłoczne informowanie ich o wynikach audytów kwalifikowanych 

dostawców usług zaufania w przypadku, gdy okoliczności wskazują, że doszło do naruszenia 

przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Ta kompetencja organu nadzoru pokazuje 

powiązanie usług zaufania z problematyką ochrony danych osobowych, o czym będzie mowa 

w rozdziale czwartym niniejszego opracowania. Wiedzą zebraną w trakcie wykonywania 

zadań, w tym informacjami o naruszeniach bezpieczeństwa, organ nadzoru dzieli się z innymi 

organami nadzoru, a także społeczeństwem. Ponadto każdy organ nadzoru do 31 marca danego 

roku jest zobowiązany przekazać do Komisji Europejskiej sprawozdanie ze swoich głównych 

działań w poprzednim roku kalendarzowym wraz z zestawieniem notyfikacji dotyczących 

naruszeń otrzymanych od dostawców usług zaufania. Cel składania sprawozdań został 

wskazany w motywie 40 rozporządzenia eIDAS. Chodzi o to, aby Komisja Europejska 

 
351 M. Marucha-Jaworska, Rozporządzenie… 
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i państwa członkowskie mogły ocenić skuteczność usprawnionego mechanizmu nadzoru 

wprowadzonego rozporządzeniem eIDAS.  

 Wykonaniem założeń określonych w przywołanym wcześniej motywie 34 

rozporządzenia eIDAS, tj. dotyczącym wymiany informacji i dobrych praktyk między 

organami nadzoru, jest art. 18 rozporządzenia eIDAS poświęcony wzajemnej pomocy. Na 

podstawie tego przepisu organ nadzoru, na uzasadniony wniosek innego organu nadzoru, 

udziela temu organowi pomocy, tak aby działania organów były prowadzone w spójny sposób. 

Jak wskazał unijny prawodawca wzajemna pomoc może obejmować w szczególności wnioski 

o informacje i środki nadzorcze, takie jak wnioski o przeprowadzenie inspekcji związanych 

z raportami z oceny zgodności przestrzegania rozporządzenia eIDAS przez kwalifikowanych 

dostawców usług zaufania. Aby wzmocnić siłę działania organów nadzoru przewidziano 

możliwość, na mocy decyzji poszczególnych państw członkowskich i w oparciu o bilateralne 

uzgodnienia między nimi, współpracy organów w zakresie prowadzenia wspólnych dochodzeń. 

Z kolei, aby wzajemna pomoc nie napotykała zbyt wielu barier,  wymieniono w sposób 

precyzyjny wyłączne przypadki, gdy wniosek o pomoc może zostać odrzucony352. Jest to 

sytuacja, gdy organ nadzoru nie jest właściwy do udzielenia pomocy w sprawie objętej 

wnioskiem. Drugim przypadkiem jest ten, gdy pomoc jest nieproporcjonalna do działań 

nadzorczych organu, zaś trzecim ten, gdy udzielenie pomocy byłoby niezgodne 

z rozporządzeniem eIDAS.  

Z funkcjonowaniem organów nadzoru ściśle związany jest obowiązek wszystkich 

dostawców usług zaufania dotyczący poinformowania właściwego organu o wszelkich 

przypadkach naruszenia bezpieczeństwa lub utraty integralności, które mają znaczący wpływ 

na świadczoną usługę zaufania lub przetwarzane w jej ramach dane osobowe353. Przekazanie 

stosownego zawiadomienia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 

godzin od wykrycia zdarzenia. Zawiadomiony organ nadzoru może upublicznić pozyskane 

informacje lub nałożyć taki obowiązek na dostawcę usług zaufania, jeżeli uzna, że to 

ujawnienie leży w interesie publicznym. Ponadto, jeżeli incydent dotyczy co najmniej dwóch 

państw UE, zawiadomiony organ musi poinformować o tym fakcie organy nadzoru 

w pozostałych państwach członkowskich oraz Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa 

Sieci i Informacji (ENISA). Ten ostatni podmiot jest również adresatem przygotowywanego 

rokrocznie przez każdy organ nadzoru zestawienia zawiadomień o incydentach. 

 
352 Art. 18 ust. 2 rozporządzenia eIDAS. 
353 Art. 19 ust. 2 rozporządzenia eIDAS. 
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Uzyskiwaniu statusu kwalifikowanego dostawcy usług zaufania oraz dodatkowym 

regulacjom dotyczącym nadzoru nad kwalifikowanymi dostawcami poświęcono także odrębną 

sekcję rozdziału „Usługi zaufania” w rozporządzeniu eIDAS354. Zostaną one omówione 

w rozdziale czwartym niniejszego opracowania, który jest poświęcony kwalifikowanej pieczęci 

elektronicznej. 

 

2.4. Pieczęć elektroniczna w świetle zasad sformułowanych w rozporządzeniu 

eIDAS  

Rozporządzenie eIDAS regulujące złożoną tematykę z pogranicza prawa i technologii, aby 

było możliwe do wdrożenia we wszystkich państwach członkowskich UE, jest utrzymane na 

pewnym poziomie ogólności. Taki też charakter mają sformułowane w tym akcie prawnym 

zasady. Dotyczą one jednak kwestii fundamentalnych w odniesieniu do tematyki regulowanej 

rozporządzeniem, dlatego w doktrynie podkreśla się ich ważną rolę. M. Marucha-Jaworska 

wskazuje, że zasady mają służyć osiągnięciu wyznaczonych w rozporządzeniu eIDAS celów, 

w tym przede wszystkim usunięciu barier prawnych i zapewnieniu bezpieczeństwa 

w transakcjach elektronicznych oraz zwiększeniu zaufania do usług świadczonych przez 

dostawców usług zaufania355.     

 Pojawienie się w rozporządzeniu eIDAS szeregu zasad nie dziwi, gdy spojrzy się na 

genezę tego aktu prawnego. Już bowiem w cytowanym wcześniej Akcie o jednolitym rynku 

Komisja Europejska podkreślała, że tworząc nowe wspólnotowe ramy prawne dla wybranych 

usług zaufania przepisy muszą opierać się na określonych regułach, np. jednakowo traktować 

wszystkie technologie356. I rzeczywiście, zasada neutralności technologicznej znalazła się 

później w rozporządzeniu eIDAS.  

 Zasady, podobnie jak całe rozporządzenie eIDAS, w części odnoszą się do problematyki 

identyfikacji elektronicznej, a w części do usług zaufania. Poniżej zostaną omówione te, które 

mają znaczenie w kontekście pieczęci elektronicznej jako jednej z usług zaufania. Dla 

zrozumienia istoty zasad niezbędne jest jednoczesne odczytywanie przepisów rozporządzenia 

eIDAS oraz poprzedzających je motywów.  

 
354 Art. 20-24 rozporządzenia eIDAS. 
355 M. Marucha-Jaworska, Rozporządzenie… 
356 Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady (UE), Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Akt o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz 

pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania „Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego”, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A52011DC0206 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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 Za naczelną regułę zastosowaną przez unijnego prawodawcę w rozporządzeniu eIDAS 

należy uznać zasadę bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej (ang. security first). Oznacza 

ona, że inne zasady mające wspierać rozwój usług zaufania i komunikacji elektronicznej nie 

mogą przysłaniać konieczności osiągnięcia celu głównego, jakim jest zapewnienie 

bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni357.  Samo słowo „bezpieczeństwo” w tekście aktu prawnego 

w różnych odmianach pada blisko sto razy, co pokazuje przywiązanie unijnego prawodawcy 

do tej kwestii. Tak mocne akcentowanie tego zagadnienia to reakcja na problemy, które 

zidentyfikowano na etapie tworzenia aktu prawnego i na które to problemy rozporządzenie 

eIDAS ma stanowić odpowiedź. W motywach 1 i 4 rozporządzenia eIDAS wskazano, że brak 

zaufania do środowiska online, spowodowany m.in. rosnącą cyberprzestępczością oraz 

odczuwanym brakiem pewności prawa, to główna przeszkoda w przekonaniu konsumentów, 

przedsiębiorców i organów publicznych do przeprowadzania transakcji elektronicznych. 

Z kolei w motywie 2 rozporządzenia eIDAS wyjaśniono, że zapewnienie podstaw bezpiecznej 

interakcji elektronicznej powinno przełożyć się na wzrost popularności korzystania z usług 

online. Usługi zaufania mają dostarczać rozwiązań prowadzących do osiągnięcia 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa interakcji elektronicznych. Wśród tych rozwiązań 

znajduje się również pieczęć elektroniczna. Jednocześnie, aby usługi zaufania mogły spełniać 

tę istotną przypisaną im rolę, same muszą być świadczone z zachowaniem określonych rygorów 

bezpieczeństwa.  

 Bezpieczeństwo, odmieniane w rozporządzeniu eIDAS przez różne przypadki, dotyczy 

zarówno zabezpieczeń technicznych (informatycznych), jak i bezpieczeństwa prawnego 

związanego z korzystaniem z rozwiązań opisanych w omawianym akcie prawnym. Osiągnięciu 

bezpieczeństwa w pierwszym ze wskazanych ujęć służy ustanowienie przez unijnego 

prawodawcę szeregu wymogów, jakie mają spełniać usługi zaufania. Przykładem są wymogi 

dla kwalifikowanych certyfikatów pieczęci elektronicznej czy też kwalifikowanych urządzeń 

do składania pieczęci elektronicznej. Z obowiązkowymi standardami powiązane są również 

wskazane w rozporządzeniu eIDAS procedury okresowego przeglądu wdrożonych przez 

dostawców usług zaufania zabezpieczeń technicznych, a także reagowania w przypadku 

wystąpienia incydentu, aby minimalizować negatywne jego skutki. Nie bez znaczenia w tym 

kontekście pozostaje ograniczony dostęp do rynku usług zaufania. Ich świadczenie wymaga 

uzyskania pozwoleń, co w założeniu ma uniemożliwić oferowanie usług przez podmioty 

niespełniające wymogów.  

 
357 P. Pieńkosz, Wpływ rozporządzenia eIDAS na podniesienie poziomu bezpieczeństwa e-usług, [w:] 

A. Gryszczyńska, G. Szpor (red.), Internet. Strategie bezpieczeństwa, Warszawa 2017, s. 354. 
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 Drugą kategorią bezpieczeństwa, do której odnosi się rozporządzenie eIDAS, jest 

skuteczność w wymiarze proceduralnym korzystania w obrocie prawnym z rozwiązań 

opisanych w omawianym akcie prawnym. Tu pojawia się kolejna z reguł sformułowanych 

w rozporządzeniu eIDAS, a mianowicie zasada niedyskryminacji rozwiązań dostarczanych 

w ramach usług zaufania. W przypadku pieczęci elektronicznej jest ona zawarta w cytowanym 

już wcześniej w tym rozdziale niniejszego opracowania art. 35 ust. 1 rozporządzenia eIDAS. 

Przepis ten wskazuje, że pieczęci elektronicznej nie można odmówić skutku prawnego ani 

dopuszczalności jako dowodu w postępowaniu sądowym wyłącznie z tego powodu, że pieczęć 

ta ma postać elektroniczną lub że nie spełnia wymogów dla kwalifikowanych pieczęci 

elektronicznych. Chodzi o to, by dysponent e-pieczęci miał pewność, że posługując się tym 

narzędziem, wywoła określone skutki prawne. M. Marucha-Jaworska ocenia zasadę 

niedyskryminacji jako fundament regulacji prawnych związanych z szeroko rozumianą 

komunikacją elektroniczną we współczesnym obrocie prawnym, a jej rolę jako niezwykle 

istotną dla usprawnienia i odformalizowania tegoż obrotu358. Z drugiej strony w rozporządzeniu 

eIDAS występuje chociażby motyw 22, który co prawda wskazuje, że należy zapewnić 

możliwość używania tych usług jako dowodu w postępowaniach sądowych, ale jednocześnie 

unijny prawodawca podkreśla w nim, że to w prawie krajowym należy określić skutki prawne 

usług zaufania, jeśli nie zrobiono tego w rozporządzeniu eIDAS. Na przestrzeni kilku lat 

obowiązywania unijnych regulacji praktyka pokazała, że tego rodzaju zapisy zawarte 

w preambule rozporządzenia eIDAS spowodowały osłabienie i marginalizację zasady 

niedyskryminacji rozwiązań dostarczanych w ramach usług zaufania. Przypadek pieczęci 

elektronicznej stanowi tego najlepszy przykład. W art. 35 rozporządzenia eIDAS skutki prawne 

posługiwania się opisywanym narzędziem określono w sposób istotny, ale zarazem ogólny. 

Obok przywoływanego już wcześniej art. 35 ust. 1 rozporządzenia eIDAS unijny prawodawca 

w art. 35 ust. 2 ustanowił zasadę, że kwalifikowana pieczęć elektroniczna korzysta 

z domniemania integralności danych i autentyczności pochodzenia tych danych, z którymi jest 

powiązana. Nie podlega sporowi to, jak istotne jest przyjęcie takiego domniemania. Ma ono 

jednak charakter generalny. Brak określenia w prawie krajowym dalszych skutków prawnych 

posługiwania się e-pieczęcią oznacza de facto jej marginalizację w obrocie prawnym. Tak stało 

się w Polsce, gdzie przez długi czas po rozpoczęciu stosowania rozporządzenia eIDAS nie 

podejmowano tematyki e-pieczęci w przepisach prawa krajowego. W efekcie pieczęć 

elektroniczna w dużej mierze pozostawała narzędziem w sferze teoretycznej, swego rodzaju 

 
358 M. Marucha-Jaworska, Rozporządzenie… 
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ciekawostką, gdyż brak regulacji prawa krajowego uniemożliwiał skuteczne posługiwanie się 

nią, co zresztą dostrzegano w mediach359. Przyjęta przez unijnego prawodawcę konstrukcja 

oznacza w praktyce, że to państwa członkowskie w wewnętrznych systemach prawnych muszą 

dopuścić wykorzystanie pieczęci elektronicznej w określonych procesach. Przykładowo, 

w prawie administracyjnym procesowym mogą umożliwić posługiwania się e-pieczęcią w toku 

postępowania administracyjnego.  

 Z zagadnieniem bezpieczeństwa powiązana jest reguła stosowania dobrych praktyk. 

Unijny prawodawca nie poświęcił jej wiele miejsca. Niemniej w motywie 32 rozporządzenia 

eIDAS wyjaśniono, że na wszystkich dostawcach usług zaufania powinien spoczywać 

obowiązek stosowania dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa dostosowanych do 

zagrożeń związanych z ich działalnością, tak aby zwiększyć zaufanie użytkowników do 

jednolitego rynku cyfrowego.  

 Osiąganie odpowiednich poziomów bezpieczeństwa, jako konsekwencja stosowania 

unijnych regulacji, powinno odbywać się w warunkach zachowania neutralności 

technologicznej. To kolejna zasada sformułowana w rozporządzeniu eIDAS. Wynika ona 

wprost z motywu 27 rozporządzenia eIDAS, w którym wskazano, że omawiany akt prawny 

powinien być neutralny pod względem technologicznym, zaś określone w nim skutki prawne 

powinny być osiągalne za pomocą dowolnego środka technicznego, o ile spełnione zostaną 

wymogi rozporządzenia. Dodatkowo, w motywie 26 rozporządzenia eIDAS podkreślono, że ze 

względu na tempo zmian technologicznych w akcie przyjęto podejście otwarte na innowacje. 

Takie zapisy powodują, że nawet w środowisku dynamicznego postępu technologicznego 

wymagania stawiane określonym usługom zaufania w unijnych przepisach nie stracą na 

aktualności. Zresztą już w samej preambule pojawiają się przykłady innowacyjnych rozwiązań 

(na moment powstawania rozporządzenia eIDAS), jak mobilny podpis i podpisywanie 

w chmurze360, przy czym można je odnieść nie tylko literalnie do e-podpisu osoby fizycznej, 

ale i pieczęci elektronicznej. Z kolei, jak zauważa M. Marucha-Jaworska, przyjęcie tej zasady 

przez unijnego prawodawcę nawiązuje do większości aktów prawnych uchwalonych na 

świecie361.  

 Inną fundamentalną zasadą wynikającą z rozporządzenia eIDAS, a dotyczącą również 

pieczęci elektronicznej, jest wzajemne uznawanie we wszystkich państwach członkowskich 

 
359 Zob. np. P. Pieńkosz, E-pieczęć niby jest, ale brakuje ustawowego przepisu, by skutecznie się nią posługiwać, 

Dziennik Gazeta Prawna, nr 94/2017, s. C1, C3. 
360 Motyw 55 rozporządzenia eIDAS. 
361 M. Marucha-Jaworska, Rozporządzenie… 
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kwalifikowanej postaci opisywanego narzędzia. Wynika ona z art. 35 ust. 3 rozporządzenia 

eIDAS. Przepis ten stanowi, że kwalifikowana pieczęć elektroniczna oparta na 

kwalifikowanym certyfikacie wydanym w jednym państwie członkowskim jest uznawana za 

kwalifikowaną pieczęć elektroniczną we wszystkich pozostałych państwach członkowskich. 

Z tą zasadą ściśle powiązana jest reguła swobodnego przepływu usług zaufania na 

wewnętrznym rynku UE. Unijny prawodawca wspomina o niej w motywie 24 rozporządzenia 

eIDAS. W praktyce obie te zasady przekładają się na możliwość korzystania przez osoby 

prawne z kwalifikowanej e-pieczęci dostarczanej przez dowolnego dostawcę usług zaufania 

z obszaru UE. Z jednej strony oznacza to dla podmiotów zainteresowanych e-pieczęcią dostęp 

do oferty szerszego grona dostawców opisywanego narzędzia. Nawet bowiem na użytek 

w danym kraju osoba prawna może korzystać z pieczęci elektronicznej dostarczanej przez 

dostawcę z innego państwa. Z drugiej strony przywołana zasada umożliwia osobom prawnym 

wykorzystanie e-pieczęci na potrzeby transgranicznego obrotu prawnego. Przykładem może 

być opatrywanie pieczęcią elektroniczną faktur wystawianych przez przedsiębiorcę zarówno 

klientom krajowym, jak i zagranicznym z obszaru UE. W obu przypadkach e-pieczęć będzie 

spełniać dokładnie tę samą rolę i wywoływać identyczne skutki prawne. Stosowanie obu 

przywołanych zasad ma prowadzić do osiągnięcia jednego z celów rozporządzenia eIDAS, 

którym jest dążenie do urzeczywistnienia idei wspólnego rynku wewnętrznego UE w obszarze 

elektronicznego obrotu prawnego. Ponadto reguły te mogą stymulować rozwój dostawców 

usług zaufania poprzez umożliwienie im zwiększenia skali prowadzonej działalności 

gospodarczej. Jak już bowiem wskazano wcześniej, niedoskonałości dyrektywy 1999/93/WE 

w praktyce uniemożliwiały swobodne świadczenie usług zaufania przez jeden podmiot 

w różnych państwach członkowskich, bądź czyniły taką działalność nieopłacalną. 

Międzynarodowy przepływ usług zaufania, w tym pieczęci elektronicznej, co do zasady 

obejmuje państwa członkowskie UE, ale na podstawie umów międzynarodowych może 

dotyczyć również państw trzecich362, o czym była mowa wcześniej.  

 Aby transgraniczne uznawanie pieczęci elektronicznej było możliwe, istotna jest zasada 

interoperacyjności usług zaufania. Wynika ona z motywu 54 rozporządzenia eIDAS. Co 

prawda expressis verbis mowa tam o podpisach elektronicznych, niemniej per analogiam 

można ten motyw odnieść również do e-pieczęci. Zgodnie z nim transgraniczna 

interoperacyjność i transgraniczne uznawanie kwalifikowanych certyfikatów stanowią warunek 

transgranicznego uznawania pieczęci elektronicznej. W konsekwencji kwalifikowane 

 
362 Art. 14 rozporządzenia eIDAS. 
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certyfikaty, na których opierają się e-pieczęcie, nie powinny podlegać żadnym obowiązkowym 

wymogom przekraczającym wymogi określone w rozporządzeniu eIDAS. Jednocześnie 

zaznaczono, że na szczeblu krajowym należy dopuścić zawieranie w kwalifikowanych 

certyfikatach szczególnych atrybutów, takich jak unikalne identyfikatory, pod warunkiem, że 

nie utrudnią one transgranicznej interoperacyjności i transgranicznego uznawania 

kwalifikowanych certyfikatów i e-pieczęci. O wykorzystaniu tej legislacyjnej furtki mówiono 

w Polsce, gdy działająca w Ministerstwie Cyfryzacji Grupa robocza do spraw rejestrów 

rozproszonych i blockchain pracowała nad koncepcją rozszerzenia znaczenia prawnego 

pieczęci elektronicznej363. Jednym z pomysłów było umożliwienie opatrywania e-pieczęcią 

oświadczeń woli osoby prawnej. W takiej sytuacji certyfikat pieczęci elektronicznej miałby 

zawierać dodatkowy atrybut wskazujący konkretne czynności prawne, które mogą być 

realizowane przy użyciu e-pieczęci danej osoby prawnej364. Więcej na temat pracy grupy 

roboczej w dalszej części niniejszego rozdziału.   

 Rozporządzenie eIDAS wpisuje się w obecny w drugiej dekadzie XXI w. w unijnym 

prawodawstwie trend polegający na kładzeniu nacisku na ochronę danych osobowych, którego 

głównym przejawem było przyjęcie RODO. Jakkolwiek pandemia SARS-CoV-2 – w trakcie 

której okazało się, że w praktyce są ważniejsze wartości niż prywatność i w konsekwencji ta 

ostatnia nie zawsze musi podlegać ochronie – może doprowadzić do zmiany, bądź nawet 

załamania tego trendu, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej365, 

rozporządzenie eIDAS powstało w czasie, gdy trend się rozwijał. Dlatego też nie dziwi, że 

znalazła się w nim reguła konieczności zachowania zgodności rozwiązań przewidzianych 

w rozporządzeniu eIDAS z regulacjami ochrony danych osobowych. W motywie 11 

rozporządzenia eIDAS podkreślono, że dostawcy usług zaufania i organy nadzoru powinny 

przestrzegać wymogów dotyczących poufności i bezpieczeństwa przetwarzania danych 

wynikających z dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 24.10.1995 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych 

i swobodnego przepływu tych danych366. Obecnie, jako że dyrektywa została zastąpiona przez 

 
363 Informację o zakresie pracy działającej w Ministerstwie Cyfryzacji Grupy roboczej do spraw rejestrów 

rozproszonych i blockchain podano m.in. w odpowiedzi z 19.8.2019 r. podsekretarza stanu w Ministerstwie 

Cyfryzacji na interpelację poselską nr 32694 (Sejm VIII kadencji), 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=84156F1F7A99A173C125843C00474D35 

(dostęp: 26.10.2021 r.). 
364 P. Pieńkosz, Przedsiębiorcy podpiszą umowy e-pieczęcią. Prace przyspieszyły, Dziennik Gazeta Prawna, nr 

210/2019, s. C2. 
365 Zob. np. M. Kawecki, Pandemia koronawirusa. Koniec ery prywatności!, 

https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-pandemia-koronawirusa-koniec-ery-prywatnosci,nId,4415855 (dostęp: 

26.10.2021 r.). 
366 Dz. Urz. UE z 1995 r. L 281, s. 31. 
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RODO, uwagę zawartą w cytowanym motywie rozporządzenia eIDAS należy odnosić właśnie 

do RODO. Przywołana zasada dotyczy również usług zaufania związanych z pieczęcią 

elektroniczną. Samo to narzędzie jest co prawda dedykowane osobom prawnym, w przypadku 

których nie ma mowy o danych osobowych, a mimo to przy oferowaniu usług dotyczących e-

pieczęci również dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Choćby wówczas, gdy 

dostawca usług zaufania musi wykonać postanowienia motywu 60 rozporządzenia eIDAS. 

Wskazano tam, że dostawcy wydający kwalifikowane certyfikaty e-pieczęci powinni wdrożyć 

niezbędne środki, aby móc ustalić tożsamość osoby fizycznej reprezentującej osobę prawną, 

której świadczony jest kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej, gdy taka identyfikacja 

jest niezbędna na szczeblu krajowym w kontekście postępowań sądowych lub 

administracyjnych. Z kolei w motywie 31 rozporządzenia eIDAS wskazano, że organy nadzoru 

powinny współpracować z organami ochrony danych na przykład przez informowanie ich 

o wynikach audytów kwalifikowanych dostawców usług zaufania, w przypadku gdy wydaje 

się, że zostały naruszone przepisy ochrony danych osobowych. Przekazywanie informacji 

powinno obejmować w szczególności incydenty związane z bezpieczeństwem oraz przypadki 

naruszenia ochrony danych osobowych. Zasady te znajdują wyraz m.in. w opisywanych już 

w tym rozdziale niniejszego opracowania przepisach dotyczących kompetencji organów 

nadzoru, a także obowiązków samych dostawców usług zaufania w zakresie zachowania 

odpowiednich poziomów bezpieczeństwa świadczonych przez nich usług, w tym pieczęci 

elektronicznej.  

 Zasada dostępności usług zaufania dla osób niepełnosprawnych wynika wprost z art. 15 

rozporządzenia eIDAS. Zgodnie z tą regulacją w sytuacji, gdy jest to wykonalne, usługi 

zaufania i produkty przeznaczone dla użytkownika końcowego stosowane do świadczenia tych 

usług są dostępne dla osób niepełnosprawnych na równi z innymi konsumentami. 

Ł. Goździaszek tłumaczy, że wykonalność należy rozumieć jako zastosowanie mechanizmu 

„o ile jest to możliwe”367. Z kolei jak wyjaśnia unijny prawodawca w motywie 29 

rozporządzenia eIDAS ocena wykonalności powinna obejmować m.in. względy techniczne 

i gospodarcze. Z kolei samo umieszczenie w rozporządzeniu eIDAS tej zasady wynika z art. 9 

Konwencji Narodów Zjednoczonych z 13.12.2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych368. 

W dokumencie tym wskazuje się, że państwa powinny podejmować środki zapewniające 

osobom niepełnosprawnym na zasadzie równości z innymi osobami dostęp m.in. do usług 

elektronicznych. Praktyczny wymiar realizacji tej zasady w kontekście pieczęci elektronicznej 

 
367 Ł. Goździaszek, Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu… 
368 Dz. U. z 2012 r. poz. 1169. 
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może obejmować chociażby wdrożenie przez dostawcę usługi zaufania przyjaznego dla osób 

słabowidzących interfejsu użytkownika, tj. zawierającego opcję wysokiego kontrastu, 

w oprogramowaniu służącym do opatrywania dokumentów e-pieczęcią. Innym przykładem 

może być uwzględnienie na etapie oferowania usługi zaufania specjalnych potrzeb klientów 

wynikających z niepełnosprawności i przekazywanie w zrozumiały dla takich osób sposób 

informacji o warunkach korzystania z usługi zaufania, skutkach prawnych usługi zaufania czy 

też trybie składania i rozpatrywania reklamacji związanych z usługą zaufania.  

 

2.5. Pieczęć elektroniczna w przepisach prawa krajowego  

Ramy prawne pieczęci elektronicznej, jako że przyjęły kształt unijnego rozporządzenia, stały 

się bezpośrednio częścią systemów prawnych poszczególnych państw członkowskich. 

Niemniej dla prawidłowego funkcjonowania tych ram niezbędne było ich uzupełnienie 

przepisami krajowymi mającymi charakter uszczegóławiający bądź uzupełniający względem 

rozporządzenia eIDAS. Regulacje te można zasadniczo podzielić na dwie grupy. Pierwszą są 

przepisy mające zastosowanie wobec wszystkich usług zaufania. Przykładem są regulacje 

dotyczące nadzoru nad dostawcami usług zaufania czy też przepisy poświęcone kwestii 

odpowiedzialności tych dostawców. Clou takich przepisów nie jest e-pieczęć, ale mają one 

istotny wpływ również na nią, jako że stanowi ona jedną z usług zaufania. Druga grupa regulacji 

prawa krajowego, to przepisy wprost poświęcone pieczęci elektronicznej i obejmujące 

ustanawianie skutków prawnych użycia e-pieczęci. Kilkuletnia praktyka związana 

z obowiązywaniem rozporządzenia eIDAS pokazuje, że w Polsce w ujęciu legislacyjnym obie 

grupy przywołanych przepisów to regulacje dwóch różnych prędkości.  

  W celu zidentyfikowania oraz dokonania przeglądu wszystkich ogólnokrajowych 

aktów prawnych odwołujących się w treści do pieczęci elektronicznej, tj. ustaw i rozporządzeń, 

przeprowadzono badanie. W pierwszej kolejności wykorzystano wyszukiwarkę stanowiącą 

integralną część Dziennika Ustaw369, czyli oficjalnego publikatora aktów prawnych, aby 

zidentyfikować akty prawa zawierające w treści pojęcie „pieczęć elektroniczna” wraz z jego 

odmianami. Zastosowano następujące kryteria wyszukiwania: „Typ dziennika” – Dziennik 

Ustaw, „Typ aktu” – ustawa/rozporządzenie, „Data wydania od” – 1.7.2016 r., „Data wydania 

do” – 31.12.2021 r., „Treść aktu prawnego” – „pieczęć” oraz „pieczęci”.  W przypadku tego 

ostatniego kryterium tak szerokie jego sformułowanie, zamiast posłużenie się wprost pojęciem 

„pieczęć elektroniczna”, minimalizowało ryzyko pominięcia dokumentów, w których 

 
369 Zob. https://dziennikustaw.gov.pl/szukaj (dostęp: 26.10.2021 r.).   
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z różnych przyczyn, choćby redakcyjnych, np. słowa „pieczęć” i „elektroniczna” nie 

wystąpiłyby obok siebie, mimo że od strony merytorycznej dokumenty te odnosiłyby się do 

pieczęci elektronicznej. W drugim etapie, spośród wszystkich wyszukanych dokumentów 

zawierających frazę „pieczęć” oraz „pieczęci” poprzez analizę ich treści wyodrębniono te 

odnoszące się do pieczęci elektronicznej. W ten sposób powstało zestawienie statystyczne 

zaprezentowane w tabeli 1 zamieszczonej w dalszej części tego rozdziału niniejszego 

opracowania. Uzyskana w toku badania liczba aktów prawa krajowego, w których znajduje się 

odwołanie do e-pieczęci, jest o tyle ważna, że pokazuje skalę znaczenia opisywanego narzędzia 

dla krajowego porządku prawnego.  

 W następnym etapie badania, posiłkując się metodą prawno-dogmatyczną, dokonano 

analizy tekstów aktów prawa. Pozwoliło to ocenić zakres przepisów odwołujących się do 

pieczęci elektronicznej, a także sprawdzić, czy prawodawca krajowy korzysta z przyznanej mu 

przez rozporządzenie eIDAS możliwości określenia w prawie krajowym innych skutków 

prawnych pieczęci elektronicznej aniżeli te wskazane na szczeblu prawa UE. W konsekwencji 

analiza pozwala również ocenić spójność ram prawnych e-pieczęci, na które składają się 

regulacje unijne oraz akty prawa krajowego. Z kolei spójność, bądź jej brak, oddziałuje na 

efektywność stosowania przepisów. 

Rozpoczęcie stosowania rozporządzenia eIDAS, jak już wspomniano, przypadło na 

1.7.2016 r. Jeśli chodzi o pierwszą z przywołanych wyżej grup przepisów, tj. regulacje mające 

zastosowanie wobec wszystkich usług zaufania, to polski ustawodawca dosyć dobrze 

skoordynował prace nad regulacjami prawa krajowego z tym momentem, dzięki czemu weszły 

one w życie stosunkowo niedługo po rozpoczęciu stosowania unijnego rozporządzenia. Mowa 

o rządowym projekcie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Dokument 

ten kilkukrotnie zmieniał tytuł. Pierwotnie był to projekt ustawy o usługach zaufania, 

identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw. Następnie, w toku uzgodnień 

międzyresortowych tytuł zmodyfikowano na projekt ustawy o usługach zaufania, identyfikacji 

elektronicznej oraz zmianie ustaw370. Jeszcze na etapie dalszych rządowych prac nad projektem 

po raz kolejny zmieniono jego tytuł nadając mu brzmienie: projekt ustawy o usługach zaufania 

oraz identyfikacji elektronicznej. Przebieg dalszej części procesu legislacyjnego pokazał, że 

okazał się to finalny kształt tytułu ustawy. Co ciekawe, mimo że w czasie powstawania projektu 

w Polsce funkcjonowało Ministerstwo Cyfryzacji, resortem wiodącym w kwestii dokumentu 

było Ministerstwo Rozwoju. 24.3.2016 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało datowany 

 
370 Pismo nr DSE-II-0722-15/2/16 NK: 96513/16 ministra rozwoju z 6.5.2016 r.,  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283556/12343453/12343454/dokument221657.pdf (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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na 21.3.2016 r. projekt. W pierwszej kolejności został on skierowany do uzgodnień ze 

wszystkimi ministerstwami, a także Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, 

Narodowym Bankiem Polskim, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu371. Jednocześnie projekt poddano konsultacjom publicznych, 

w których aktywny udział wzięły: Asseco Data Systems, Enigma Systemy Ochrony Informacji, 

Instytut Logistyki i Magazynowania, Izba Gospodarki Elektronicznej, Krajowa Izba 

Rozliczeniowa, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-

Kredytowa, Naczelny Sąd Administracyjny, Poczta Polska, Polska Izba Informatyki 

i Telekomunikacji, Polska Izba Ubezpieczeń, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, 

Polskie Towarzystwo Informatyczne, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Śląskie 

Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

Urząd miasta Krakowa, Urząd m.st. Warszawy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Związek 

Banków Polskich, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Proces uzgodnień 

międzyresortowych i konsultacji publicznych trwał od 22.3 do 15.4.2016 r.372. Na tym etapie 

zebrano prawie 400 uwag. 

Wśród zgłaszanych uwag przewijał się wątek pieczęci elektronicznej. Część podmiotów 

uczestniczących w procesie legislacyjnym zwracała bowiem uwagę na to, że kształt projektu 

przedstawionego przez Ministerstwo Rozwoju pokazuje, iż ustawodawca nie dąży do 

wykorzystania w pełni potencjału rozporządzenia eIDAS, w tym możliwości związanych 

z nowymi – w kontekście polskiego systemu prawa – narzędziami, jak właśnie e-pieczęć. Izba 

Gospodarki Elektronicznej oceniła, że projekt ustawy o usługach zaufania nie spowoduje 

żadnej zmiany jakościowej, ponieważ obok sformułowania regulacji bezwzględnie 

wymaganych przez rozporządzenie eIDAS projekt stanowi zmianę głównie w warstwie 

nazewniczej. Izba wyraziła obawę, że przez wzgląd na to, że projekt koncentruje się głównie 

na kwalifikowanym podpisie elektronicznym, może on na wiele lat ugruntować brak 

powszechnej akceptacji w Polsce dla innowacyjnych cyfrowych usług zaufania373. 

W podobnym tonie wypowiedziała się Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Podkreśliła, 

że projekt ustawy co prawda przewiduje nowelizację kilkudziesięciu ustaw, ale w większości 

zmiana ma polegać na zastąpieniu zapisu „bezpieczny podpis elektroniczny” pojęciem 

 
371 Pismo nr NK: 62658/2016 ministra rozwoju z 22.3.2016 r., 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283556/12343431/12343433/dokument213344.pdf (dostęp: 26.10.2021 r.). 
372 Pismo nr NK: 119324/16 ministra rozwoju z 4.6.2016 r.,  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283556/12343458/12343459/dokument224544.pdf (dostęp: 26.10.2021 r.). 
373 Opinia legislacyjna Izby Gospodarki Elektronicznej z 8.4.2016 r. w sprawie projektu ustawy o usługach 

zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw, s. 1-3, 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283556/12343437/12343440/dokument216749.pdf (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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„kwalifikowany podpis elektroniczny”. Tym samym dokument nie rozwiązuje problemu, jakim 

jest brak możliwości korzystania z usług zaufania przez podmioty publiczne oraz szerokich 

możliwości akceptacji dokumentów opatrzonych nie tylko e-podpisami, ale i e-pieczęciami. 

Izba również uznała, że brak zdecydowanych zmian na etapie przyjęcia projektu ustawy 

o usługach zaufania spowoduje utrwalenie modelu elektronicznego obrotu prawnego, w którym 

w zasadzie jedyną istotną rolę jako narzędzie zabezpieczające ten obrót będzie odgrywał e-

podpis374. Co ciekawe, podobne obawy zgłaszali przedstawiciele rządu. Ministerstwo Zdrowia 

zauważyło, że choć w projekcie ustawy o usługach zaufania wprowadza się definicje szeregu 

mechanizmów służących uwierzytelnieniu i autoryzacji dla potrzeb interakcji elektronicznych, 

to dokument nie wskazuje obszarów wykorzystania nowych jakościowo mechanizmów. W ten 

sposób projektodawca de facto zgadza się na stan, w którym w praktyce wykorzystywane są 

jedynie dwa stosowane wcześniej mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji, tj. e-podpis 

weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem oraz profil zaufany ePUAP375. Na zbyt 

ograniczony zakres przedmiotowy projektu ustawy o usługach zaufania uwagę zwróciła także 

Poczta Polska. Instytucja wskazała, że projektodawca skupiając się na ujednolicaniu 

terminologii aktów prawa krajowego z siatką pojęciową stosowaną w rozporządzeniu eIDAS 

oraz zapewnieniu właściwej komunikacji elektronicznej na poziomie obywatel – administracja 

publiczna, traci z pola widzenia konieczność stworzenia warunków umożliwiających 

wykorzystanie e-narzędzi również w relacjach obywatel – przedsiębiorca oraz przedsiębiorca 

– przedsiębiorca376.  

Oprócz tego rodzaju uwag ogólnych podmioty uczestniczące w uzgodnieniach 

międzyresortowych i konsultacjach publicznych wskazywały na brak konkretnych, ich zdaniem 

niezbędnych, przepisów poświęconych pieczęci elektronicznej. Najdalej w swoich uwagach 

poszła Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Pominięcie w projekcie ustawy o usługach 

zaufania pieczęci elektronicznej określiła „znaczącym błędem”, który uniemożliwi 

wykorzystanie tego narzędzia w komunikacji urzędów z obywatelami i przedsiębiorcami. 

Jednocześnie izba zaproponowała wprowadzenie ogólnej zasady, że wszędzie tam, gdzie 

wydającym dokument elektroniczny jest podmiot publiczny, powinna istnieć możliwość 

opatrzenia tego dokumentu e-pieczęcią pod warunkiem oznaczenia urzędnika 

 
374 Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji z 6.4.2016 r. do projektu ustawy o usługach zaufania, 

identyfikacji elektronicznej i zmianie niektórych ustaw, s. 1-3,  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283556/12343437/12343440/dokument216764.pdf (dostęp: 26.10.2021 r.). 
375 Pismo nr PRL.022.336.2016.IS ministra zdrowia z 6.4.2016 r., 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283556/12343431/12343434/dokument216747.pdf (dostęp: 26.10.2021 r.). 
376 Pismo nr PRZ/103/2016 prezesa zarządu Poczty Polskiej S.A. z 6.4.2016 r., s. 5, 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283556/12343437/12343440/dokument216770.pdf (dostęp: 9.9.2020 r.). 



116 

 

odpowiedzialnego za treść pisma. Zdaniem izby docelowo e-pieczęcie powinny funkcjonować 

na równi z podpisami elektronicznym wszędzie tam, gdzie wymagane są zaświadczenia od 

instytucji i podmiotów prawnych. Izba wyraziła oczekiwanie, że zapisy poświęcone e-pieczęci, 

jeśli nie w samej ustawie o usługach zaufania, powinny znaleźć się w odrębnym akcie 

prawnym, którego ramy należałoby opublikować równocześnie z projektem ustawy o usługach 

zaufania377. Podobne stanowisko zajęła Izba Gospodarki Elektronicznej. Podmiot zwrócił 

uwagę, że co prawda rozporządzenie eIDAS wprowadziło do polskiego porządku prawnego 

pieczęć elektroniczną, ale bez dodatkowych przepisów krajowych niemożliwa będzie 

akceptacja przez administrację publiczną e-dokumentów potwierdzonych pieczęcią 

elektroniczną, w tym również w kontaktach pomiędzy urzędami, gdy te przekazują sobie drogą 

elektroniczną wyciągi, odpisy z rejestrów czy też akta spraw. Izba oceniła, że stworzenie 

podstaw prawnych dla zastosowania e-pieczęci spowoduje „skokowe zwiększenie wygody 

i oszczędności dla obywateli, biznesu i administracji”378. Uczestnicy konsultacji publicznych 

wskazując możliwe warianty wykorzystania e-pieczęci nie ograniczali się jedynie do 

stosunków administracyjnoprawnych. W zakresie stosunków cywilnoprawnych Krajowa Rada 

Notarialna zidentyfikowała możliwość zastosowania pieczęci elektronicznej jako 

zabezpieczenia w przypadku dokumentowania szczególnych czynności notarialnych o istotnym 

znaczeniu ekonomicznym i społecznym. Rada proponowała wprowadzenie regulacji 

dopuszczającej opatrywanie e-pieczęcią przez notariuszy, jako osoby zaufania publicznego, 

wypisów aktów notarialnych, wyciągów, odpisów i poświadczeń dokumentów379.  Z kolei 

Krajowa Izba Rozliczeniowa zauważyła, że choć projekt ustawy przewidywał zapisy regulujące 

wydawanie certyfikatów pieczęci elektronicznej, to wśród przepisów nowelizujących 

kilkadziesiąt ustaw nie znalazł się choć jeden taki, który pozwalałby na realne zastosowanie e-

pieczęci380. Brak prawnej regulacji pieczęci elektronicznej w przepisach krajowych wytknął 

również M. Świerczyński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego381.  

 
377 Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji z 6.4.2016 r. do projektu ustawy o usługach zaufania, 

identyfikacji elektronicznej i zmianie niektórych ustaw, s. 2, 13,  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283556/12343437/12343440/dokument216764.pdf (dostęp: 26.10.2021 r.). 
378 Opinia legislacyjna Izby Gospodarki Elektronicznej z 8.4.2016 r. w sprawie projektu ustawy o usługach 

zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw, s. 2-3,  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283556/12343437/12343440/dokument216749.pdf (dostęp: 26.10.2021 r.). 
379 Pismo Krajowej Rady Notarialnej, s. 1, 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283556/12343437/12343440/dokument217978.pdf (dostęp: 26.10.2021 r.). 
380 Pismo nr KIR/Lpe/EW/356/2016 Krajowej Izby Rozliczeniowej z 6.4.2016 r., s. 3, 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283556/12343437/12343440/dokument216759.pdf (dostęp: 26.10.2021 r.). 
381 Mejl M. Świerczyńskiego z 11.4.2016 r., 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283556/12343437/12343440/dokument216780.pdf (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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Wśród przedstawicieli administracji publicznej zagadnienie e-pieczęci w toku procesu 

legislacyjnego podjął ZUS. W ocenie tej instytucji zasadne byłoby rozstrzygnięcie przez 

ustawodawcę, czy dokumenty elektroniczne wystawiane przez organy administracji publicznej 

powinny być opatrywane e-pieczęcią podmiotu publicznego382. Jako zwolennik pieczęci 

elektronicznej w codziennej praktyce urzędów ujawnił się Generalny Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych. Organ w zastosowaniu e-pieczęci dostrzegł szansę na wyeliminowanie 

problemu z podpisami elektronicznymi, który sygnalizował jeszcze na długo przed 

uchwaleniem rozporządzenia eIDAS. Chodziło o ujawnianie w atrybutach certyfikatu podpisu 

elektronicznego numeru PESEL urzędników. Problem uwidocznił się chociażby w 2012 r., 

kiedy dzienniki urzędowe ministrów i wojewódzkie dzienniki urzędowe zaczęły się ukazywać 

jedynie w wersji elektronicznej. Publikowane w nich e-dokumenty były opatrywane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu, zaś w atrybutach tego certyfikatu często znajdował się numer PESEL urzędnika. 

W efekcie każdy użytkownik internetu uzyskiwał dostęp nie tylko do treści dokumentów 

publikowanych w dziennikach urzędowych, ale również do numerów PESEL pracowników 

administracji publicznej. Na nieprawidłowość takiej praktyki zwracała uwagę m.in. 

A. Gryszczyńska383 oraz właśnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych384. Dlatego 

też, aby wyeliminować tego rodzaju przypadki, ten ostatni na etapie prac nad projektem ustawy 

o usługach zaufania zaproponował nowelizację odpowiednich przepisów, która pozwoliłaby 

zastępować e-podpisy urzędników pieczęciami elektronicznymi instytucji, w której są 

zatrudnieni385.  

Stanowiska przeciwne wyżej przywołanym, tj. przeciwne postulatom poszerzenia 

pierwotnie zaprojektowanej materii ustawowej, owszem, w ramach konsultacji publicznych 

pojawiły się, ale w mniejszości. Przykładowo, spółka Enigma Systemy Ochrony Informacji 

poparła ogólny charakter projektu ustawy o usługach zaufania. W ocenie tego podmiotu ta 

 
382 Pismo nr 991100/0230-98/2015/SK UNP-2016-00098093 prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 

7.4.2016 r., s. 2, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283556/12343437/12343440/dokument216796.pdf 

(dostęp: 26.10.2021 r.). 
383 Wypowiedź A. Gryszczyńskiej, [w:] P. Pieńkosz, PESEL urzędników słabiej chroniony w internecie, Dziennik 

Gazeta Prawna, nr 219/2012, s. B10. 
384 Wypowiedź W. R. Wiewiórowskiego, [w:] P. Pieńkosz, W sieci też trzeba chronić PESEL urzędników, 

Dziennik Gazeta Prawna, nr 239/2012, s. B11. 
385 Pismo nr DOLiS-033-92/16/KK/27913 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z 8.4.2016 r., s. 

3, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283556/12343431/12343434/dokument216731.pdf (dostęp: 26.10.2021 

r.). 
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ustawa nie powinna a priori przesądzać o zastosowaniu jakiejkolwiek nowej usługi zaufania, 

a jedynie tworzyć ogólne ramy związane z rejestracją i oferowaniem takich usług386.  

 2.5.2016 r. minister rozwoju przekazał projekt ustawy do Komitetu do Spraw 

Europejskich387. Ten na posiedzeniu 18.5.2016 r. przyjął dokument. Dzień później projekt trafił 

do Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, gdzie dokonano jego uzgodnień388. 

4.6.2016 r. projekt ustawy przedłożono Stałemu Komitetowi Rady Ministrów389, który zajął się 

nim na posiedzeniu 16.6.2016 r. i zarekomendował Radzie Ministrów jego przyjęcie390. 

8.7.2016 r. minister rozwoju przekazał projekt ustawy Radzie Ministrów z wnioskiem o jego 

przyjęcie391, co też nastąpiło 12.7.2016 r. i w ten sposób dokument trafił do Sejmu392.  

 Projekt ustawy o usługach zaufania wpłynął do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VIII 

kadencji 14.7.2016 r.393, a 15.7.2016 r. został skierowany do pierwszego czytania, które 

nastąpiło na posiedzeniu nr 23. Projekt skierowano wówczas do Komisji Cyfryzacji, 

Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, która przedstawiła sprawozdanie i wniosek do 

Sejmu o uchwalenie projektu ustawy394. Dwa kolejne etapy procesu legislacyjnego 

skumulowano 5.9.2016 r. na posiedzeniu Sejmu nr 24, kiedy odbyło się drugie czytanie 

projektu ustawy, dodatkowe posiedzenie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych 

Technologii, a następnie trzecie czytanie i Sejm uchwalił ustawę przy 431 głosach za i braku 

głosów przeciw oraz wstrzymujących się. Dokument zachował tytuł wypracowany na etapie 

prac rządowych, tj. ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. 6.9.2016 r. 

ustawę przekazano prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz marszałkowi Senatu. Izba 

wyższa zajęła stanowisko na posiedzeniu 9.9.2016 r., nie wnosząc poprawek. Prezydent 

 
386 Pismo Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp.  z o.o. z 22.4.2016 r., 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283556/12343437/12343440/dokument219096.pdf (dostęp: 26.10.2021 r.). 
387 Pismo nr DSE-II-0722-15/16 NK: 93584/16 ministra rozwoju z 2.5.2016 r., 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283556/12343453/12343454/dokument221650.pdf (dostęp: 26.10.2021 r.). 
388 Pismo nr DKSE.9011.21.2016.7.JC sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich z 19.5.2016 r., 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283556/12343453/12343457/dokument222269.pdf (dostęp: 26.10.2021 r.). 
389 Pismo nr NK: 119324/16 ministra rozwoju z 4.6.2016 r., 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283556/12343458/12343459/dokument224544.pdf (dostęp: 26.10.2021 r.). 
390 Wyciąg z protokołu ustaleń nr 25/2016 posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów w dniu 16.6.2016 r., 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283556/12343458/12343462/dokument235113.pdf (dostęp: 26.10.2021 r.). 
391 Pismo nr DGE-I-022-1/50/16 NK: 147095/16 ministra rozwoju z 8.7.2016 r., 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283556/12343464/12343465/dokument231366.pdf (dostęp: 26.10.2021 r.). 
392 Protokół ustaleń nr 26/2016 posiedzenia Rady Ministrów w dniu 12.7.2016 r.,  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12283556/12343464/12343469/dokument236998.pdf (dostęp: 26.10.2021 r.). 
393 Druk nr 713,  http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=713 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
394 Druk nr 754,   

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/88A00705B9FB3A6FC125800300323A06/%24File/754.pdf (dostęp: 

26.10.2021 r.). 
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podpisał przekazaną mu 9.9.2016 r. ustawę 27.9.2016 r.  Po publikacji w Dzienniku Ustaw395 

akt prawny wszedł w życie 7.10.2016 r. 

 Na etapie prac legislacyjnych w Sejmie, w tym na posiedzeniach Komisji Cyfryzacji, 

Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, nie zgłaszano już uwag dotyczących zbyt 

wąskiego zakresu przedmiotowego procedowanego projektu ustawy o usługach zaufania396. 

W połączeniu z tym, że projektodawcy nie uwzględnili również wcześniejszych postulatów 

podnoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, 

a dotyczących stworzenia podstaw prawnych umożliwiających szerokie wykorzystanie innych 

niż podpis elektroniczny narzędzi dostarczanych w ramach usług zaufania, omawiana ustawa 

została uchwalona w brzmieniu, który można by określić mianem absolutnego minimum 

niezbędnego do stosowania rozporządzenia eIDAS w Polsce. Skupiono się głównie na krajowej 

infrastrukturze zaufania oraz kwestii nadzoru nad dostawcami usług zaufania, a także 

nowelizacją szeregu aktów prawnych polegającą na dostosowaniu terminologii do siatki 

pojęciowej wprowadzonej rozporządzeniem eIDAS. Tym samym uregulowanie w przepisach 

krajowych zagadnienia stosowania pieczęci elektronicznej musiało poczekać.  

 Bynajmniej nie oznacza to, że ustawa o usługach zaufania nie ma istotnego wpływu na 

obszar związany z pieczęcią elektroniczną. Jest wręcz przeciwnie, ale regulacje dotyczą przede 

wszystkim sfery oferowania w ramach usług zaufania rozwiązań niezbędnych do posługiwania 

się e-pieczęcią. Zapisy mające znaczenie dla e-pieczęci znajdują się w kilku rozdziałach.  

W rozdziale drugim uregulowano krajową infrastrukturę zaufania, za funkcjonowanie 

której odpowiedzialny jest minister właściwy do spraw informatyzacji. Obejmuje ona rejestr 

dostawców usług zaufania, zaufaną listę oraz narodowe centrum certyfikacji. Przepisy tej części 

ustawy regulują uzyskiwanie przez dostawców usług zaufania wpisu do rejestru, co jest 

warunkiem sine qua non świadczenia m.in. usług związanych z e-pieczęcią. Ponadto znajdują 

się tu zapisy określające zadania narodowego centrum certyfikacji oraz delegacja dla ministra 

właściwego do spraw informatyzacji do wydania rozporządzenia dotyczącego organizacyjno-

technicznych aspektów funkcjonowania krajowej infrastruktury zaufania. Kwestie te, jako że 

ściśle wiążą się ze świadczeniem usług zaufania, w tym takich, których przedmiotem jest 

 
395 Oznaczenie pierwotnego dziennika publikacyjnego: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579; oznaczenia aktualnego 

dziennika publikacyjnego: t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797. 
396 Zob. zapis przebiegu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii z 20.7.2016 r., 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=CNT-26 (dostęp: 26.10.2021 r.); zapis z 21.7.2016 r., 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=CNT-27 (dostęp: 26.10.2021 r.); zapis z 5.9.2016 r., 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=CNT-30 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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pieczęć elektroniczna, zostaną omówione w rozdziałach trzecim i czwartym niniejszego 

opracowania poświęconych zaawansowanej i kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.     

 W rozdziale trzecim ustawodawca nałożył na dostawców usług zaufania szereg 

obowiązków. W tej części pogłębiono zagadnienia, które prawodawca unijny sygnalizował 

w rozporządzeniu eIDAS, ale w warstwie szczegółowej pozostawił je do uregulowania 

państwom członkowskim. Chodzi m.in. o obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej dostawców usług zaufania, politykę świadczenia usług zaufania czy też 

przechowywanie danych w związku ze świadczonymi usługami. Zostaną one omówione 

w rozdziałach trzecim i czwartym niniejszego opracowania poświęconych zaawansowanej 

i kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.     

 Rozdział piąty ustawy o usługach zaufania stanowi przełożenie na krajową praktykę 

przepisów o nadzorze wynikających z rozporządzenia eIDAS. Ustawodawca zdecydował, że 

w Polsce za tę problematykę odpowiedzialny będzie minister właściwy do spraw 

informatyzacji. Jego kompetencje w odniesieniu do dostawców usług zaufania zostaną 

omówione w rozdziałach trzecim i czwartym niniejszego opracowania poświęconych 

zaawansowanej i kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.     

 Rozdział szósty wprowadza przepisy karne. Czynem zabronionym jest nieuprawnione 

użycie e-pieczęci. Grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 

trzech podlega ten, kto składa zaawansowaną lub kwalifikowaną pieczęć elektroniczną nie 

będąc do tego uprawnionym397. Tej samej karze podlega ten, kto bez uprawnienia kopiuje lub 

przechowuje nieprzyporządkowane do niego dane do składania zaawansowanej pieczęci 

elektronicznej lub inne dane, które mogłyby służyć ich odtworzeniu398. Z kolei kto, świadcząc 

usługi zaufania, wydaje certyfikat zawierający nieprawdziwe dane w celu popełnienia czynu 

zabronionego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 

lat trzech. Tej samej karze podlega ten, kto w celu popełnienia czynu zabronionego składa 

pieczęć elektroniczną weryfikowaną certyfikatem zawierającym nieprawdziwe dane399.  

 W rozdziale siódmy zawarto katalog kar pieniężnych, którym podlega kwalifikowany 

dostawca usług zaufania. Zostanie on omówiony w rozdziałach trzecim i czwartym niniejszego 

opracowania poświęconych zaawansowanej i kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.     

 W rozdziale poświęconym zamianom innych ustaw pieczęć elektroniczna pojawiła się 

w przepisie nowelizującym ustawę z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

 
397 Art. 40 ustawy o usługach zaufania. 
398 Art. 41 ustawy o usługach zaufania. 
399 Art. 42 ustawy o usługach zaufania. 
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realizujących zadania publiczne. Ustawodawca prowadził nową definicję podpisu 

potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Zgodnie z nią był to podpis elektroniczny złożony 

przez użytkownika konta ePUAP, do którego zostały dołączone informacje identyfikujące 

zawarte w profilu zaufanym ePUAP, a także jednoznacznie wskazujący profil zaufany ePUAP 

osoby, która wykonała podpis, zawierający czas wykonania podpisu, jednoznacznie 

identyfikujący konto ePUAP podpisującego, autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP, 

a także opatrzony i chroniony pieczęcią elektroniczną wykorzystywaną w ePUAP w celu 

zapewnienia integralności i autentyczności wykonania operacji przez system ePUAP. Był to 

jedyny w całej ustawie o usługach zaufania przepis wskazujący praktyczny przykład 

wykorzystania e-pieczęci. Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP funkcjonował 

w obrocie prawnym do 10.9.2018 r.400. 

 Sama ustawa o usługach zaufania była zmieniana cztery razy401, przy czym tylko 

w jednej nowelizacji pojawiło się zagadnienie pieczęci elektronicznej. Pozostałe trzy pozostały 

bez wpływu na funkcjonowanie tego narzędzia w elektronicznym obrocie prawnym w Polsce.  

Tą jedną nowelizacją była ustawa z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw. Objęła ona również modyfikację 

ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. Nie tylko wyeliminowała z porządku prawnego wspomniany już podpis 

potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, ale i ustanowiła jego następcę, a więc podpis 

zaufany. Zgodnie z definicją legalną sformułowaną w dodanym art. 3 pkt 14a ustawy 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne podpis zaufany to 

podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci 

elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji. Podpis ten zawiera dane 

identyfikujące osobę fizyczną obejmujące jej imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, które to 

dane zostały ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej wydanego 

w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej zarządzanym przez ministra właściwego 

do spraw informatyzacji. Ponadto podpis zawiera identyfikator środka identyfikacji 

elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, oraz czas jego złożenia. Z kolei zgodnie 

 
400 11.9.2018 r. weszła w życie ustawa z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1544), która uchyliła definicję legalną podpisu 

potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, co oznaczało wyeliminowanie tego rodzaju podpisu elektronicznego 

z obrotu prawnego.  
401 Zob. ustawa z 6.3.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy 

dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650), ustawa z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o usługach 

zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw, ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie 

niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1590), ustawa 

z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.). 
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z rozporządzeniem ministra cyfryzacji z 10.9.2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu 

zaufanego402 weryfikacja integralności danych podpisanych przy użyciu podpisu zaufanego 

oraz autentyczności tego podpisu dokonywana jest za pomocą certyfikatu pieczęci 

elektronicznej udostępnionego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji pod 

adresem elektronicznym wskazanym w biuletynie informacji publicznej na stronie 

podmiotowej tego ministra403. Ten akt prawny obowiązywał do 6.7.2020 r., kiedy został 

zastąpiony rozporządzeniem ministra cyfryzacji z 29.6.2020 r. w sprawie profilu zaufanego 

i podpisu zaufanego404. W nowym rozporządzeniu znalazł się jednak dokładnie taki sam zapis 

dotyczący weryfikacji danych podpisanych przy użyciu podpisu zaufanego. Stosowanie 

pieczęci elektronicznej jako zabezpieczenia bezpłatnego podpisu elektronicznego 

dostarczanego przez państwo i pozwalającego załatwiać sprawy urzędowe w ramach ePUAP, 

w sytuacji rosnącej popularności tej platformy, to niezwykle istotne wykorzystanie e-pieczęci, 

ale zarazem mocno punktowe.  

 W okresie od 1.7 do 31.12.2016 r. łącznie przyjęto w Polsce sześć aktów prawa 

krajowego odwołujących się w treści do e-pieczęci. Poza ustawą o usługach zaufania były to 

trzy rozporządzenia oraz dwa rozporządzenia nowelizujące. Na mocy rozporządzenia ministra 

cyfryzacji z 5.10.2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej405 pieczęć elektroniczną włączono do procesu składania podpisu 

zaufanego ePUAP. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem ministra rozwoju i finansów 

z 27.12.2016 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania 

niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego406, 

e-pieczęcią zaczęto opatrywać potwierdzenie przekazania przez podmiot nadzorowany 

informacji wymaganych przepisami regulującymi funkcjonowanie rynku kapitałowego. Z kolei 

w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów z 5.10.2016 r. w sprawie dokumentów 

związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci 

elektronicznej407 wskazano, że przez podpisanie przywołanych w tytule dokumentów rozumie 

się czynność polegającą na złożeniu podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej. 

Pieczęć elektroniczna pojawiła się również w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów 

z 5.10.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów 

 
402 Dz. U. z 2018 r. poz. 1760 ze zm. (nie obowiązuje).  
403 Par. 13 ust. 3 rozporządzenia ministra cyfryzacji z 10.9.2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu 

zaufanego. 
404 Dz. U. z 2020 r. poz. 1194 ze zm.  
405 Dz. U. 2016 poz. 1633 (nie obowiązuje). 
406 T. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2195. 
407 Dz. U. z 2016 r. poz. 1693. 
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elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 

elektronicznych408, a także w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14.10.2016 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych409. 

 Ministerstwo Cyfryzacji, jako urząd obsługujący ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, w latach następujących po 2016 r., gdy rozpoczęto stosowanie rozporządzenia 

eIDAS i w życie weszła ustawa o usługach zaufania, niejednokrotnie tłumaczyło powody braku 

krajowych ram prawnych pieczęci elektronicznej. W pierwszej połowie 2017 r. resort przyznał 

co prawda, że można osadzać w systemie prawnym e-pieczęć oraz przewidzieć dla niej krajowe 

skutki prawne, ale pośpiech w tym zakresie nie jest wskazany. Urząd nie był wówczas w stanie 

określić harmonogramu prac legislacyjnych w tym zakresie, ograniczając się do stwierdzenia, 

że trzeba będzie na nie poczekać. Tłumaczył, że do rozwoju e-pieczęci nie wystarczy samo 

określenie skutków prawnych posługiwania się nią. Potrzebna jest również odpowiednia 

infrastruktura zapewniająca możliwość korzystania z e-pieczęci od strony technicznej. 

Ministerstwo podkreślało, że brakuje dostawców usług zaufania oferujących kwalifikowane 

certyfikaty pieczęci elektronicznej, ponieważ procedury audytowe dotyczące tego rodzaju 

usług dopiero trwają. W konsekwencji w UE był wówczas dopiero jeden kwalifikowany 

dostawca z Estonii, który świadczył kwalifikowaną pieczęć elektroniczną410. Takie podejście 

spotkało się z krytyką przedstawicieli doktryny. D. Szostek wskazał wówczas, że audyty 

nowych usług zaufania, w których uczestniczy co najmniej jeden podmiot z siedzibą na 

terytorium Polski, dobiegają końca, więc już w drugiej połowie 2017 r. na rynku pojawi się 

podaż w zakresie usługi oferowania kwalifikowanego certyfikatu pieczęci elektronicznej411.  

 W drugiej połowie 2017 r. Ministerstwo Cyfryzacji podtrzymywało swoje stanowisko 

o konieczności zachowania ostrożności we wprowadzaniu pieczęci elektronicznej do kolejnych 

procesów i przyjęciu modelu stopniowego poszerzania obszarów jej wykorzystania. 

Jednocześnie podkreślało, że po tym, jak e-pieczęć zaczęła służyć do zabezpieczania danych 

podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, znajdzie ona również następne 

zastosowania, np. w usługach rejestrowanego doręczenia elektronicznego do zapewnienia 

integralności danych potwierdzających dowody nadania i odebrania dokumentu 

 
408 Dz. U. z 2016 r. poz. 1625. 
409 Dz. U. z 2016 r. poz. 1744. 
410 Wypowiedź K. Manysa, [w:] P. Pieńkosz, E-pieczęć niby…, s. C3. 
411 Wypowiedź D. Szostka, [w:] P. Pieńkosz, E-pieczęć niby…, s. C3. 
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elektronicznego412. Przyszłość pokazała, że perspektywa wdrożenia w Polsce e-doręczeń 

przesunęła się w czasie, a co za tym idzie wykorzystanie w tym zakresie możliwości pieczęci 

elektronicznej również się oddaliło.   

 Ostatecznie, 2017 r. zakończył się wydaniem jedynie trzech rozporządzeń, w treści 

których pojawiło się zagadnienie e-pieczęci. Wszystkie akty prawne, tj. rozporządzenie 

ministra rozwoju i finansów z 10.4.2017 r. w sprawie formy i trybu przekazywania przez organy 

Straży Granicznej oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej informacji Generalnemu 

Inspektorowi Informacji Finansowej413, rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 27.6.2017 r. 

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 

elektronicznych414 oraz rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 3.10.2017 r. w sprawie wpłat 

na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego415, przewidywały 

punktowe użycie e-pieczęci, tj. w ściśle określonych przez prawodawcę procesach. 

O wykorzystaniu pieczęci elektronicznej na szeroką skalę nie było jeszcze mowy.   

 Kolejny rok również nie przyniósł przełomu, jeśli chodzi o wykorzystywanie pieczęci 

elektronicznej w Polsce. W 2018 r. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że nie planuje prac 

nad odrębnym aktem prawnym poświęconym specjalnie zastosowaniom e-pieczęci, ponieważ 

ewentualny zakres stosowania tego narzędzia wynikać będzie z przepisów odnoszących się do 

konkretnych procesów. To z nich ma wynikać, że w danym procesie, bądź przypadku należy 

lub można użyć e-pieczęci. Resort zasygnalizował, że umocowanie pieczęci elektronicznej 

znajdzie się w przepisach procesowych regulujących procedurę administracyjną (k.p.a.), 

podatkową (o.p.) czy też sądowoadministracyjną (p.p.s.a.). Ponadto resort podkreślił, że e-

pieczęć służy zabezpieczaniu urzędowych poświadczeń odbioru przesyłek wydawanych 

automatycznie przez elektroniczne skrzynki podawcze na ePUAP, przy czym w tym przypadku 

narzędzie to w interfejsie użytkownika ePUAP nie jest nazwane pieczęcią elektroniczną, 

a „podpisem ePUAP ESP”416.  

 W 2018 r. ustawodawca przyjął nowelizację przepisów prawa pracy, które umożliwiły 

punktowe stosowanie e-pieczęci na potrzeby realizacji obowiązków nałożonych na 

pracodawcę. Ustawa z 10.1.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem 

 
412 Stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji [w:] P. Pieńkosz, E-pieczęć wciąż bez regulacji, Dziennik Gazeta Prawna, 

nr 169/2017, s. C20. 
413 Dz. U. z 2017 r. poz. 814 (nie obowiązuje). 
414 T. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1261 (nie obowiązuje). 
415 Dz. U. z 2017 r. poz. 1914 (nie obowiązuje). 
416 Stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji, [w:] P. Pieńkosz, Urzędnicy…, s. C7. 
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okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją417, a także rozporządzenie 

ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji 

pracowniczej418 stworzyły podstawę prawną dla stosowania e-pieczęci na potrzeby realizacji 

obowiązków nałożonych na pracodawcę w zakresie tworzenia i archiwizacji dokumentacji 

pracowniczej. 

 Wykorzystanie e-pieczęci do zabezpieczania odwzorowań cyfrowych przewidywał 

rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach419, 

który 31.7.2018 r. został skierowany do konsultacji publicznych420. Projektodawca zamierzał 

uregulować status prawny odwzorowań cyfrowych, które są wykonywane przez urzędy 

administracji publicznej pracujące w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją, gdy 

wpływa do nich dokumentacja w postaci nieelektronicznej. Taka praktyka funkcjonuje od lat. 

Jednocześnie część instytucji, jak samorządowe kolegia odwoławcze czy sądy administracyjne, 

nie uznaje odwzorowań cyfrowych za część oryginalnej dokumentacji. W efekcie urzędy 

pracujące w EZD, mimo że wykonują odwzorowania cyfrowe, jeśli otrzymują z zewnątrz 

dokumenty w postaci nieelektronicznej, to równocześnie muszą przechowywać oryginały 

w składach chronologicznych421. W projekcie nowelizacji zaproponowano przepis stanowiący, 

że odwzorowania cyfrowe dokumentacji w postaci nieelektronicznej zastępowałyby tę 

dokumentację, jako źródło informacji, w tym o wartości dowodowej i historycznej, jeżeli 

spełniałyby łącznie trzy warunki. Po pierwsze, odwzorowania musiałyby zostać sporządzone 

w sposób określony we właściwej instrukcji kancelaryjnej. Po drugie, musiałyby zostać 

opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną podmiotu sporządzającego odwzorowanie 

cyfrowe. Po trzecie, musiałyby być ewidencjonowane i przechowywane w ramach EZD. 

W takiej sytuacji dokumentacja, której odwzorowania dokonano, podlegałaby brakowaniu422. 

W projektowanym przepisie nie rozstrzygnięto, jak należy rozumieć sformułowanie „podmiot 

sporządzający odwzorowanie”, a co za tym idzie, czyja pieczęć elektroniczna ma zabezpieczać 

dokument. Nie wyjaśnia tego również uzasadnienie projektu. To o tyle istotna kwestia, że 

w doktrynie od momentu rozpoczęcia stosowania rozporządzenia eIDAS są wątpliwości co do 

tego, kto jest dysponentem e-pieczęci w administracji publicznej.  Same konsultacje publiczne 

 
417 Dz. U. z 2018 r. poz. 357. 
418 Dz. U. z 2018 r. poz. 2369. 
419 Druk nr UD413, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314550/katalog/12525558#12525558 (dostęp: 

26.10.2021 r.). 
420 Pismo nr DMP-WA.670.10.2017.MB ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 31.8.2018 r., 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12314550/12525558/12525560/dokument352619.pdf (dostęp: 26.10.2021 r.). 
421 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 

s. 1-2, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314550/katalog/12525558#12525558 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
422 Art. 1 pkt 2 projektu ustawy. 
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dotyczące projektu nie cieszyły się popularnością. Aktywny udział wzięły w nich tylko dwie 

instytucje: Stowarzyszenie Archiwizjoner oraz Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji 

Wymiaru Sprawiedliwości. Dokumentowi nie nadano dalszego biegu.     

 Finalnie, w 2018 r. w ujęciu liczbowym przyjęto więcej niż we wcześniejszych latach  

aktów prawnych zawierających w treści odwołania do e-pieczęci. Wśród 10 aktów znalazła się 

jedna ustawa, trzy ustawy nowelizujące, a także sześć rozporządzeń. Żaden z nich nie stanowił 

jednak podstawy do szerokiego wykorzystania pieczęci elektronicznej. Prawodawca ponownie 

skupił się na punktowym identyfikowaniu procesów, w których można użyć opisywane 

narzędzie. Oczywiście umożliwienie archiwizowania dokumentacji pracowniczej z pomocą e-

pieczęci może oddziaływać na wiele podmiotów, ponieważ dotyczy pracodawców. Nie zmienia 

to jednak tego, że ta regulacja to także przykład konkretnego wskazania przez prawodawcę 

procesu, gdzie można użyć e-pieczęci. Większość z wydanych w 2018 r. aktów prawnych 

wskazywała na użycie e-pieczęci do zabezpieczania dokumentacji. W przypadku ustawy 

z 13.9.2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 

w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych423 chodziło o wymianę danych w postaci 

elektronicznej wewnątrz administracji publicznej. Z kolei rozporządzenie ministra zdrowia 

z 14.9.2018 r. w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno-technicznych dla 

Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi424 oraz 

rozporządzenie ministra finansów z 4.10.2018 r. w sprawie przekazywania informacji 

o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną425 wskazywało na 

zabezpieczanie e-dokumentów przekazywanych administracji publicznej przez podmioty 

zewnętrzne. Zgodnie z ustawą z 12.4.2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek 

pływających o długości do 24 m426 e-pieczęcią miały być opatrywane odpisy wydawane 

z rejestru urzędowego. Na mocy rozporządzenia ministra przedsiębiorczości i technologii 

z 28.5.2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy 

rejestrujące427 e-pieczęć pojawiła się również w kontekście kas fiskalnych. Ostatni akt, to 

 
423 Dz. U. z 2018 r. poz. 1925. 
424 Dz. U.  z 2018 r. poz. 1821. 
425 Dz. U. z 2018 r. poz. 1946. 
426 T. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1500. 
427 Dz. U. z 2018 r. poz. 1206 (nie obowiązuje). 
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rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 25.4.2018 r. w sprawie sposobu sporządzenia 

elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego428. 

Szansa na zdecydowane poszerzenie obszaru wykorzystania e-pieczęci pojawiła się 

w 2019 r., gdy działająca w Ministerstwie Cyfryzacji Grupa robocza do spraw rejestrów 

rozproszonych i blockchain opracowała dokument pt. „Koncepcja rozszerzenia znaczenia 

prawnego pieczęci elektronicznej”429. Autorzy pracy wskazali, że choć zaprezentowane przez 

nich pomysły mają charakter wstępny i wymagają dalszych, pogłębionych dyskusji i analiz, to 

stanowią odpowiedź na to, jak dzięki e-pieczęci rozwiązać realne wyzwania gospodarcze430.  

Pierwszym z dwóch pomysłów zawartych w dokumencie było umożliwienie podpisywania 

przy użyciu kwalifikowanej e-pieczęci oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej 

przez osoby prawne bez jednoczesnej identyfikacji osób fizycznych działających w imieniu tej 

osoby prawnej431. Realizacja tej idei wiązałaby się z głęboką ingerencją w prawo cywilne. 

Zgodnie bowiem z obowiązującym art. 781 ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny432 do 

zachowania elektronicznej formy czynności prawnej niezbędne jest złożenie oświadczenia woli 

w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Drugim 

pomysłem było wprowadzenie do k.c. domniemania prawnego, że oświadczenia złożone 

z wykorzystaniem kwalifikowanej e-pieczęci w razie wątpliwości poczytywałoby się za 

złożone przez dysponenta pieczęci elektronicznej433. W tym zakresie odwoływano się do 

potrzeby stworzenia domniemania na rzecz obrotu cyfrowego na wzór już istniejącego w k.c., 

a dotyczącego transakcji zawieranych w sposób tradycyjny. Chodzi o art. 97 k.c. w świetle 

którego osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługi klientów w razie 

wątpliwości poczytuje się za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które 

zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa434. 

Choć koncepcja wprowadzenia domniemania prawnego wywodzi się z prawa cywilnego, 

zdaniem autorów w obrocie cyfrowym należałoby ją wprowadzić w ten sposób, aby odnosiła 

się zarówno do kontaktów na linii przedsiębiorca – przedsiębiorca, przedsiębiorca – klient, jak 

 
428 Dz. U. z 2018 r. poz. 833. 
429 J. Czarnecki, J. Łaski, I. Karasek-Wojciechowicz, D. Mackiewicz, P. Rutkowski, K. Urbański, R. Wawrzyniak, 

K. Wojdyło, Koncepcja… 
430 J. Czarnecki, J. Łaski, I. Karasek-Wojciechowicz, D. Mackiewicz, P. Rutkowski, K. Urbański, R. Wawrzyniak, 

K. Wojdyło, Koncepcja…, s. 2. 
431 J. Czarnecki, J. Łaski, I. Karasek-Wojciechowicz, D. Mackiewicz, P. Rutkowski, K. Urbański, R. Wawrzyniak, 

K. Wojdyło, Koncepcja…, s. 15. 
432 T. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm. 
433 J. Czarnecki, J. Łaski, I. Karasek-Wojciechowicz, D. Mackiewicz, P. Rutkowski, K. Urbański, R. Wawrzyniak, 

K. Wojdyło, Koncepcja…, s. 19, 21. 
434 J. Czarnecki, J. Łaski, I. Karasek-Wojciechowicz, D. Mackiewicz, P. Rutkowski, K. Urbański, R. Wawrzyniak, 

K. Wojdyło, Koncepcja…, s. 8-10. 
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i przedsiębiorca – organ administracji publicznej435. Oba pomysły to wynik uznania pieczęci 

elektronicznej, jako narzędzia, które z jednej strony utrzyma efektywność elektronicznego 

obrotu prawnego, a jednocześnie zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa transakcji 

dokonywanych w sieci. Opatrywanie oświadczeń woli osób prawnych pieczęcią elektroniczną 

ograniczyłoby konieczność weryfikowania pełnomocnictw osób fizycznych reprezentujących 

osoby prawne, co zoptymalizowałoby transakcje elektroniczne, gdyż obecnie, szczególnie 

w odniesieniu do dużych spółek, ciąg pełnomocnictw ma wielostopniowy charakter436. Z kolei 

wprowadzenie przywołanego domniemania wyrównałoby pod kątem bezpieczeństwa 

prawnego transakcje elektroniczne i dokonywane w tradycyjny sposób. Podobnie jak 

w przypadku tych drugich, gdzie klient obecny w lokalu przedsiębiorstwa nie musi 

przeprowadzać żmudnej weryfikacji umocowania przedstawiciela przedsiębiorcy do dokonania 

danej czynności prawnej, także i w obrocie online powinna istnieć podobna reguła437. We 

wprowadzeniu domniemania pomysłodawcy dostrzegali szansę na uporządkowanie statusu 

prawnego czynności realizowanych z faktycznym wyłączeniem lub ograniczeniem 

zaangażowania czynnika ludzkiego. K. Wojdyło podawał przykład zakładów ubezpieczeń, 

z którymi po wybraniu na stronie internetowej określonych preferencji można zawrzeć umowę 

i otrzymać polisę o godz. 1 w nocy. Jest wówczas oczywiste, że po stronie zakładu ubezpieczeń, 

który zawiera umowę z klientem, nie ma wtedy osoby fizycznej, która w sposób świadomy 

wydaje oświadczenie woli dotyczące polisy. To proces zautomatyzowany. W większości 

przypadków działa to bezkonfliktowo, ale coraz częściej przedsiębiorcy, powołując się na brak 

czynnika ludzkiego w procesie zawierania umowy, kwestionują takie kontrakty, jeśli coś nie 

jest po ich myśli438. Wspomniana wcześniej właściwość pieczęci elektronicznej polegająca na 

możliwości włączenia tego narzędzia w zautomatyzowane procesy wydawania dokumentów 

elektronicznych, rzeczywiście mogłaby stanowić odpowiedź na nakreślone przez 

pomysłodawców wyzwanie.  

Jako mechanizm zabezpieczający elektroniczny obrót prawny przed nadużywaniem 

nowych rozwiązań, pomysłodawcy zaproponowali umieszczanie w kwalifikowanych 

certyfikatach pieczęci elektronicznej dodatkowych atrybutów, takich jak parametry czynności 

prawnych realizowanych przy użyciu e-pieczęci czy wskazanie adresatów czynności prawnych 

 
435 J. Czarnecki, J. Łaski, I. Karasek-Wojciechowicz, D. Mackiewicz, P. Rutkowski, K. Urbański, R. Wawrzyniak, 

K. Wojdyło, Koncepcja…, s. 20. 
436 J. Czarnecki, J. Łaski, I. Karasek-Wojciechowicz, D. Mackiewicz, P. Rutkowski, K. Urbański, R. Wawrzyniak, 

K. Wojdyło, Koncepcja…, s. 19. 
437 J. Czarnecki, J. Łaski, I. Karasek-Wojciechowicz, D. Mackiewicz, P. Rutkowski, K. Urbański, R. Wawrzyniak, 

K. Wojdyło, Koncepcja…, s. 20. 
438 Wypowiedź K. Wojdyło, [w:] P. Pieńkosz, Przedsiębiorcy…, s. C2. 
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dokonywanych z wykorzystaniem pieczęci elektronicznej439. Taki atrybut mógłby chociażby 

wskazywać maksymalną wartość umowy, która może być podpisana przy wykorzystaniu e-

pieczęci spółki. Od strony technicznej takie rozwiązanie należałoby uznać za dopuszczalne. 

Rozporządzenie eIDAS w załączniku III wymienia obowiązkowe elementy kwalifikowanych 

certyfikatów pieczęci elektronicznej, ale jednocześnie nie wyklucza umieszczania w tych 

certyfikatach dodatkowych atrybutów.  

Pomysły zawarte dokumencie pt. „Koncepcja rozszerzenia znaczenia prawnego 

pieczęci elektronicznej” zostały poddane dyskusji również na spotkaniu innej grupy roboczej 

działającej w Ministerstwie Cyfryzacji. Zespół Cyfrowa tożsamość i usługi zaufania zajął się 

tematem 6.8.2019 r.440. W przeciwieństwie do pomysłodawców zespół ten skupił się nie na 

szansach wynikających z koncepcji, a na zagrożeniach związanych z jej urzeczywistnieniem. 

Wskazano, że wykorzystanie e-pieczęci powinno być ograniczone do podpisywania 

dokumentów elektronicznych powstałych w sposób automatyczny, w tym ustandaryzowanych 

umów czy decyzji administracyjnych. Jednocześnie e-pieczęć nie powinna znaleźć 

zastosowania w odniesieniu do dokumentów, których treść aktywnie kształtuje człowiek, 

ponieważ mógłby wówczas występować problem odpowiedzialności za tę treść, tzn. dylemat, 

czy przypisywać odpowiedzialność osobie prawnej, jako dysponentowi e-pieczęci, czy 

pracownikowi zatrudnionemu przez tę osobę prawną441.   

Również poza Ministerstwem Cyfryzacji, wśród przedstawicieli doktryny 

niezaangażowanych w prace w resorcie, przywołana koncepcja wywołała szereg wątpliwości. 

D. Szostek nie podzielał optymizmu pomysłodawców, jakoby do wdrożenia idei rozszerzenia 

znaczenia prawnego pieczęci elektronicznej wystarczyła prosta zmiana k.c. Jego zdaniem 

wymagałoby to budowy całkowicie nowych ram prawnych reprezentacji osób prawnych, w tym 

obejmujących zagadnienie odpowiedzialności za składane oświadczenia woli. Ponadto 

wcześniej należałoby rozstrzygnąć, czy e-pieczęć ma być wykorzystywana wyłącznie 

w procesach zautomatyzowanych, czy także tam, gdzie oświadczenie woli w imieniu osoby 

prawnej składa człowiek, a jeśli tak, to na jakiej zasadzie będzie to robił, mając dostęp do 

pieczęci elektronicznej442.  

 
439 J. Czarnecki, J. Łaski, I. Karasek-Wojciechowicz, D. Mackiewicz, P. Rutkowski, K. Urbański, R. Wawrzyniak, 

K. Wojdyło, Koncepcja…, s. 27. 
440 Zob. notatka z VI spotkania zespołu Cyfrowa tożsamość i usługi zaufania, Ministerstwo Cyfryzacji, 2019 

(niepublikowana).  
441 Notatka z VI spotkania zespołu Cyfrowa tożsamość i usługi zaufania, Ministerstwo Cyfryzacji, 2019, s. 3-4 

(niepublikowane). 
442 Wypowiedź D. Szostka, [w:] P. Pieńkosz, Przedsiębiorcy…, s. C2. 
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Dokument pt. „Koncepcja rozszerzenia znaczenia prawnego pieczęci elektronicznej” 

nie przełożył się ani na projekty założeń do ustaw, ani na projekty ustaw.  

Poza fazę koncepcji wyszedł inny pomysł zastosowania pieczęci elektronicznej. 

Przybrał on postać rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz niektórych innych ustaw i został przedłożony 12.7.2019 r. marszałkowi 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji443. Projektodawca za cel główny zmian stawiał 

sobie usprawnienie wydawania przez organy administracji publicznej zaświadczeń poprzez 

automatyzację tego procesu. Wskazał, że w wielu przypadkach wydanie zaświadczenia nie 

wymaga ingerencji człowieka i może być maksymalnie uproszczone, ponieważ tego rodzaju 

dokument jest aktem wiedzy organu administracji publicznej o pewnym stanie faktycznym lub 

prawnym, a stany te są w większości proste444. Tymczasem udział czynnika ludzkiego 

w wydawaniu zaświadczeń ma miejsce, ponieważ dla ważności dokumentu wymagany jest pod 

nim podpis upoważnionego pracownika organu administracji publicznej. W przypadku 

zaświadczenia wydawanego w formie e-dokumentu jest to kwalifikowany e-podpis takiego 

pracownika. Dlatego też projektodawca zaproponował zmianę art. 217 par. 4 k.p.a. poprzez 

dodanie zapisu, że w przypadku wydania zaświadczenia w formie dokumentu elektronicznego 

opatruje się je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem 

osobistym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną445. Wybranie sposobu uwierzytelnienia 

zaświadczenia pozostawałoby w gestii organu wydającego dokument. Postawienie na pieczęć 

elektroniczną umożliwiłoby jednak pełne zautomatyzowanie procesu wydawania e-dokumentu, 

gdyż to system teleinformatyczny, a nie człowiek, opatrywałby dokument e-pieczęcią446. Drugą 

proponowaną modyfikacją związaną z e-pieczęcią była nowelizacja art. 20 ust. 3 ustawy 

z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym447. Wskazano w niej, że informację z Krajowego 

Rejestru Karnego o osobie oraz informację o podmiocie zbiorowym doręczane za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego w odpowiedzi na zapytanie lub wniosek opatruje 

się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, podpisem zaufanym 

osoby upoważnionej do ich wydania albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną448. Należy 

założyć, bo projektodawca nie wskazał tego wprost, że chodziłoby o pieczęć elektroniczną 

 
443 Druk nr 3669, https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3669 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
444 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz 

niektórych innych ustaw, s. 1-2, https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3669 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
445 Art. 1 projektowanej ustawy. 
446 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz 

niektórych innych ustaw, s. 3, https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3669 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
447 T. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1709. 
448 Art. 2 pkt 4 projektowanej ustawy. 
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Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. Co prawda rejestr prowadzi minister 

sprawiedliwości, ale realizację zadań związanych z prowadzeniem rejestru zapewnia biuro, 

które wchodzi w skład Ministerstwa Sprawiedliwości i jest organem centralnym 

Rzeczypospolitej Polskiej449.  

W uzasadnieniu projektu znalazło się sformułowanie wskazujące na niezrozumienie 

przez projektodawcę ram prawnych pieczęci elektronicznej zawartych w rozporządzeniu 

eIDAS. Projektodawca napisał, że „dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowaną 

pieczęcią elektroniczną jest traktowany w obrocie na równi z dokumentami papierowymi 

opatrzonymi podpisami odręcznymi, jak i z dokumentami elektronicznymi opatrzonymi 

kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi”. Jedyna różnica pomiędzy e-pieczęcią a e-

podpisem to, w jego ocenie, możliwość użycia tej pierwszej w procesie automatycznego 

generowania dokumentów elektronicznych450. Jest to twierdzenie nieprawidłowe, ponieważ 

rozporządzenie eIDAS zrównało skutki prawne jedynie e-podpisów i podpisów 

własnoręcznych. W przypadku e-pieczęci takich zapisów zabrakło. Tego rodzaju skutek 

prawny pieczęci elektronicznej może dopiero ustanowić prawodawca krajowy.  

Opisywany projekt nie został uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII 

kadencji, mimo że miał on charakter rządowy. W pracach parlamentarnych aktywny udział 

wzięły następujące podmioty: Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy i Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Instytucje te poparły pomysł umożliwienia wykorzystania e-

pieczęci do zabezpieczania zaświadczeń. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zwrócił 

uwagę, że aktywne użytkowanie w administracji publicznej pieczęci elektronicznej przyczyni 

się do ochrony prywatności urzędników, gdyż jej certyfikat co prawda mógłby zawierać dane 

osób reprezentujących określoną jednostkę organizacyjną, której e-pieczęć dotyczy, ale bez 

danych o szczególnym charakterze, czyli bez numeru PESEL konkretnej osoby fizycznej. 

W opinii organu do spraw ochrony danych znalazło się też sformułowanie o wydawaniu przez 

organ administracji publicznej swoim pracownikom pieczęci elektronicznej451.  Taka opinia 

może wskazywać na brak zrozumienia istoty e-pieczęci, której nie powinno się traktować jako 

prostego odpowiednika podpisu elektronicznego, który wydaje się pracownikowi zamiast e-

podpisu i który różni się tylko zestawem atrybutów w certyfikacie.  

 
449 Art. 2 u.k.r.k. 
450 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz 

niektórych innych ustaw, s. 2, https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3669 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
451 Pismo nr ZSPU.023.206.2019.PM Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 30.8.2019 r., 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/7ADE23192AB26CBBC125846A0048AC21/%24File/3669-004.pdf 

(dostęp: 26.10.2021 r.). 
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Po pierwszym czytaniu projekt na posiedzeniu nr 85 został skierowany do Komisji 

Nadzwyczajnej do zmian w kodyfikacjach, gdzie prowadzono prace nad projektem, w tym 

wysłuchano opinii ekspertów. P. Maciejewski z Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

zaakcentował, że pieczęć elektroniczna nie tylko umożliwia automatyzację procesów 

administracyjnych, ale i jest narzędziem chroniącym prywatność pracowników administracji 

publicznej452. Komisja zakończyła prace przedstawiając sprawozdanie i wniosek do Sejmu 

o uchwalenie projektu ustawy453. Zakończenie 11.11.2019 r. kadencji Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej VIII kadencji przerwało prace nad projektem a następnie, zgodnie z zasadą 

dyskontynuacji, zakończenie prac bez uchwalenia ustawy.  

Ostatecznie, w 2019 r. wydano dziewięć aktów prawa krajowego odwołujących się do 

pieczęci elektronicznej, w tym trzy ustawy nowelizujące, dwa rozporządzenia oraz cztery 

rozporządzenia nowelizujące. W ujęciu liczbowym nie nastąpił więc progres względem roku 

poprzedniego. Natomiast po raz pierwszy próba szerszego wykorzystania e-pieczęci 

zakończyła się wydaniem aktu prawnego. Na mocy ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw454 umożliwiono 

używanie e-pieczęci do opatrywania nie jakiegoś konkretnego rodzaju dokumentu, a ogólnie 

pism sporządzanych w postaci elektronicznej w toku postępowania przez wierzyciela lub organ 

egzekucyjny. Z kolei poprzez ustawę z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw455, która 

znowelizowała również regulacje dotyczące akt stanu cywilnego, rozpoczęto proces tworzenia 

ram prawnych dla wykorzystania e-pieczęci celem zabezpieczania udostępnianych z rejestrów 

państwowych informacji o obywatelach. Pieczęć elektroniczna pojawiła się również w sektorze 

edukacyjnym, jako sposób zabezpieczania danych gromadzonych przez uczelnie i szkoły. Stało 

się tak wskutek wydania rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 16.4.2019 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów456, a także rozporządzenia ministra edukacji 

narodowej z 29.8.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji457 oraz rozporządzenia ministra 

 
452 Zob. zapis przebiegu Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach z 10.9.2019 r., 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=NKK-81 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
453 Druk nr 3810,   

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/DC7690CD3329D4D1C12584710056BA03/%24File/3810.pdf (dostęp: 

26.10.2021 r.). 
454 Dz. U. z 2019 r. poz. 1553. 
455 Dz. U. z 2019 r. poz. 2294. 
456 Dz. U. z 2019 r. poz. 787. 
457 Dz. U. z 2019 r. poz. 1664. 
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edukacji narodowej z 11.9.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji458. 

W 2019 r. zagadnienie e-pieczęci po raz pierwszy pojawiło się także w kontekście systemu 

sądownictwa administracyjnego. Do pieczęci elektronicznej odwoływało się rozporządzenie 

prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.5.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz 

szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę 

do sądu administracyjnego459. Pozostałe wydane akty prawne zawierały punktowe wskazanie 

wykorzystania e-pieczęci. Były to: ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 

z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia, rozporządzenie ministra przedsiębiorczości 

i technologii z 10.1.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny 

odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz 

szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli 

metrologicznej tych przyrządów pomiarowych460, a także rozporządzenie ministra finansów 

z 11.1.2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, 

krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych461. 

W latach 2019-2020 procedowano również opracowane pod kierownictwem ministra 

właściwego do spraw informatyzacji dwa projekty ustaw dotyczące wdrożenia w Polsce usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego, a więc jednej z usług zaufania. Materializowały 

one wielokrotne wcześniejsze zapowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji, że usługa rejestrowanego 

e-doręczenia ma stanowić naturalny obszar wykorzystania e-pieczęci. Jednocześnie projekty te 

zawierały propozycje zmian w innych przepisach, które nie dotyczyły doręczeń. Modyfikacje 

te miały doprowadzić do usankcjonowania możliwości korzystania z pieczęci elektronicznej 

w określonych obszarach.  

Pierwszym z przywołanych projektów był rządowy projekt ustawy o elektronizacji 

doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Następnie tytuł zmodyfikowano na projekt 

ustawy o doręczeniach elektronicznych. Po kilkumiesięcznych pracach dokument został 

przyjęty przez Radę Ministrów 24.9.2019 r.462 w brzmieniu z 9.9.2019 r.463. W związku 

 
458 Dz. U. z 2019 r. poz. 1788. 
459 Dz. U. z 2019 r. poz. 1003. 
460 Dz. U. z 2019 r. poz. 151. 
461 Dz. U. z 2019 r. poz. 64. 
462 Protokół ustaleń nr 36/2019 posiedzenia Rady Ministrów w dniu 24.9.2019 r., 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12321100/12569245/12569250/dokument421945.pdf (dostęp: 26.10.2021 r.). 
463 Druk nr UD462, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321100/katalog/12569245#12569245 (dostęp: 

26.10.2021 r.). 
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z zakończeniem kadencji przypadającym na 11.11.2019 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII 

kadencji nie zdążył zająć się projektem. Dokumentowi nie nadano nawet numeru druku.  

Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego umożliwia przesyłanie danych 

między stronami trzecimi drogą elektroniczną i zapewnia dowody związane z posługiwaniem 

się przesłanymi danymi, w tym dowód wysłania i otrzymania danych oraz chroniącą przesyłane 

dane przed ryzykiem utraty, kradzieży, uszkodzenia lub jakiejkolwiek nieuprawnionej 

zmiany464. W projekcie ustawy o elektronizacji doręczeń przewidziano więc, że zabezpieczenie 

wysłania i otrzymania danych w ramach usługi będzie się odbywać przy wykorzystaniu 

zaawansowanej pieczęci elektronicznej dostawcy usługi w sposób wykluczający możliwość 

niewykrywalnej zmiany danych465. Dostawcą publicznej usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego w myśl projektu byłby operator wyznaczony w rozumieniu ustawy 

z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe466, czyli to on byłby zobowiązany zapewnić zaawansowaną 

e-pieczęć467. W trakcie uzgodnień międzyresortowych minister spraw zagranicznych zwrócił 

uwagę na brak zagwarantowania alternatywy dla zaawansowanej e-pieczęci. Powołał się przy 

tym na art. 44 ust. 1 lit. d rozporządzenia eIDAS, który wśród wymogów dla kwalifikowanej 

usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego wskazuje, że wysyłanie i otrzymanie danych 

w ramach tej usługi jest zabezpieczone zaawansowanym podpisem elektronicznym lub 

zaawansowaną pieczęcią elektroniczną kwalifikowanego dostawcy usług zaufania w taki 

sposób, by wykluczyć możliwość niewykrywalnej zmiany danych468. Projektodawca 

zdecydował się jednak pozostać wyłącznie przy zaawansowanej e-pieczęci. Tym samym był to 

jeden z niewielu przypadków legislacyjnego wzmocnienia pieczęci elektronicznej kosztem e-

podpisu. 

Według założeń projektodawcy pieczęć elektroniczna miała być także przydatna przy 

składaniu różnego rodzaju wniosków związanych z usługą rejestrowanego e-doręczenia. 

Chodzi o składane do ministra właściwego do spraw informatyzacji wnioski o utworzenie 

adresu do doręczeń elektronicznych. Przykładowo, podmiot publiczny mógłby taki wniosek 

opatrzyć kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną podmiotu lub kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby fizycznej uprawnionej 

 
464 Art. 3 pkt 36 rozporządzenia eIDAS. 
465 Art. 36 ust. 3 pkt 3 projektowanej ustawy. 
466 T. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.  
467 Art. 2 pkt 5 projektowanej ustawy. 
468 Opinia nr DPUE.920.222.2019/3/ar/kr/is z 7.3.2019 r. o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy 

o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wyrażona przez ministra właściwego do spraw 

członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12321100/12569202/12569205/dokument386470.pdf (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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do złożenia wniosku469. Analogiczne rozwiązanie przewidziano dla podmiotów niepublicznych 

niebędących osobami fizycznymi470. Również w odniesieniu do wniosków o wpis adresu do 

doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych przewidywano możliwość 

posłużenia się e-pieczęcią w przypadku podmiotów niepublicznych niebędących osobami 

fizycznymi471. 

Projekt zawierał pakiet zmian innych ustawach, których uchwalenie mogłoby 

przyczynić się do szerokiego wykorzystania e-pieczęci w administracji publicznej. 

Zaproponowano nowelizację art. 14 k.p.a. poprzez wskazanie, że sprawy należy prowadzić 

i załatwiać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. W przypadku tych 

pierwszych opatrywałoby się je podpisem własnoręcznym. Te drugie opatrywałoby się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, albo 

kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracyjnego ze wskazaniem w treści 

pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią. Ponadto sprawy mogłyby być załatwiane 

z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie i opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią 

elektroniczną organu. W takim przypadku nie byłoby potrzeby opatrywania pisma podpisem 

pracownika. Możliwość opatrywania e-pieczęcią pism w postaci elektronicznej dotyczyłaby 

również korespondencji kierowanej z zewnątrz do organów administracji publicznej472. 

Projektodawca proponując możliwość załatwiania spraw administracyjnych przy pomocy pism 

generowanych automatycznie uznał, że jest to optymalny sposób użycia e-pieczęci, ponieważ 

w przypadku powierzenia e-pieczęci wskazanemu pracownikowi organu lub grupie 

pracowników mogłyby wystąpić trudności w zapanowaniu nad jej użyciem. Dodatkowo 

zautomatyzowane procesy zabezpieczałyby organ przed błędami ludzkimi473. Jednocześnie 

proponowana regulacja nie zamykałaby możliwości opatrywania e-pieczęcią organu pism 

tworzonych przez pracowników urzędu, przy czym w takiej sytuacji niezbędne byłoby 

wskazanie w treści pisma danych tychże pracowników. W ramach konsultacji publicznych 

Komisja Nadzoru Finansowego wskazała, że konieczne jest przyjęcie odpowiednio długiego 

vacatio legis dla przepisu umożliwiającego załatwianie spraw urzędowych przy wykorzystaniu 

automatycznie generowanych pism opatrywanych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. 

 
469 Art. 12 ust. 3 projektowanej ustawy. 
470 Art. 14 ust. 3 projektowanej ustawy. 
471 Art. 28 ust. 3 projektowanej ustawy. 
472 Art. 59 pkt 1 projektowanej ustawy. 
473 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw, 

s. 71-72, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321100/katalog/12569245#12569245 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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Takie stanowisko organ uzasadniał tym, że zmiana będzie wymagała dostosowania struktur 

informatycznych urzędów do nowych regulacji474. 

Analogiczne zmiany, poprzez nowelizację polegającą na rozbudowaniu treści art. 126 

ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa475,  miałyby objąć pisma w sprawach 

podatkowych476. Przewidywano również dodanie art. 71aa do ustawy z 13.10.1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych477, który dopuszczałby opatrywanie kwalifikowaną pieczęcią 

elektroniczną pism wydanych w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego ZUS478. Opcję zabezpieczania e-dokumentów kwalifikowaną pieczęcią 

elektroniczną, na równi z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przewidywano również 

w nowym art. 65b ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi479 dla orzeczeń, pism sądowych, odpisów pism i załączników 

w postępowaniu sądowoadministracyjnym doręczanych przez sąd w postaci elektronicznej480. 

W trakcie procesu legislacyjnego dotyczącego opisywanego projektu ponownie ze 

strony części podmiotów ujawniło się niezrozumienie koncepcji e-pieczęci. Ośrodek Badań, 

Studiów i Legislacji Krajowej Izby Radców Prawnych stwierdził, że wprowadzenie 

kwalifikowanej pieczęci elektronicznej może rodzić wiele problemów w praktyce, gdyż 

w projekcie ustawy zabrakło definicji legalnej pojęcia „kwalifikowana pieczęć 

elektroniczna”481. Na brak definicji legalnej wspomnianego pojęcia w projekcie ustawy, bądź 

odesłania do przepisu wskazującego taką definicję, uwagę zwróciła również Komisja Nadzoru 

Finansowego482. Tymczasem umieszczenie w ustawie o elektronizacji doręczeń takiej definicji 

byłoby niezgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad 

techniki prawodawczej”483. W akcie tym wskazano bowiem, że w ustawie lub innym akcie 

normatywnym formułuje się definicję danego określenia, jeżeli jest ono wieloznaczne lub 

nieostre, a jest pożądane ograniczenie jego nieostrości lub znaczenie danego określenia nie jest 

 
474 Pismo nr DPP-WOP1.0211.10.2019 z 27.2.2019 r. Komisji Nadzoru Finansowego, 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12321100/12569214/12569217/dokument384388.pdf (dostęp: 26.10.2021 r.). 
475 T. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm. 
476 Art. 79 pkt 22 projektowanej ustawy. 
477 T. jedn. z 2021 r. poz. 423 ze zm. 
478 Art. 81 pkt 3 projektowanej ustawy. 
479 T. jedn. z 2019 r. poz. 2325 ze zm. 
480 Art. 90 pkt 10 projektowanej ustawy. 
481 Opinia z 25.3.2019 r. Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Izby Radców Prawnych dotycząca oceny 

przepisów projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie brzmienia 

artykułów: 36, 50, 58, 72, 81, 82,  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12321100/12569208/12569211/dokument387129.pdf (dostęp: 26.10.2021 r.). 
482 Pismo nr DPP-WOP1.0211.10.2019 z 27.2.2019 r. Komisji Nadzoru Finansowego,  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12321100/12569214/12569217/dokument384388.pdf (dostęp: 26.10.2021 r.). 
483 T. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 283. 
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powszechnie zrozumiałe lub ze względu na dziedzinę regulowanych spraw istnieje potrzeba 

ustalenia nowego znaczenia danego określenia484. Tymczasem pojęcie „kwalifikowana pieczęć 

elektroniczna” zostało dokładnie zdefiniowane w rozporządzeniu eIDAS, które bezpośrednio 

obowiązuje również w Polsce. 

Drugą próbę uregulowania w prawie krajowym zagadnienia usługi rejestrowanego 

doręczenia elektronicznego podjęto w Sejmie Rzeczypospolitej IX kadencji. Rada Ministrów 

przyjęła 4.2.2020 r. projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych485. Dokument został 

przedłożony marszałkowi Sejmu 6.2.2020 r.486. Po pierwszym czytaniu na posiedzeniu nr 10 

projekt został skierowany do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych 

Technologii487, gdzie powołano podkomisję. 14.9.2020 r. podkomisja przyjęła sprawozdanie, 

zaś 15.9.2020 r. komisja przyjęła sprawozdanie z rekomendacją dla Sejmu uchwalenia projektu 

ustawy488.  Dwa kolejne etapy procesu legislacyjnego skumulowano 7.10.2020 r. na 

posiedzeniu Sejmu nr 18, kiedy odbyło się drugie czytanie projektu ustawy, dodatkowe 

posiedzenie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, a następnie 

trzecie czytanie i Sejm uchwalił ustawę przy 442 głosach za, 4 głosach przeciw oraz 

5 wstrzymujących się. 9.10.2020 r. ustawę przekazano prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz marszałkowi Senatu. Izba wyższa zajęła stanowisko na posiedzeniu 28.10.2020 r.,  

wnosząc poprawki. Ustawa wróciła do Sejmu, gdzie 3.11.2020 r. stanowiskiem Senatu zajęła 

się najpierw Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, a następnie – 

18.11.2020 r. – Sejm na posiedzeniu nr 21, który przyjął poprawki Senatu. Prezydent podpisał 

przekazaną mu 20.11.2020 r. ustawę 27.11.2020 r.  Akt opublikowano w Dzienniku Ustaw489. 

Termin wejścia w życie poszczególnych przepisów ustawy wyznaczono na okres od 

5.10.2021 r. do 1.10.2029 r.   

W drugim projekcie ustawy o doręczeniach elektronicznych, przedstawionym jak 

wskazano w 2020 r., ponownie znalazła się propozycja dodania art. 65b p.p.s.a. 

przewidującego, że pisma sądu, odpisy pism i załączników w postępowaniu sądowym oraz 

orzeczeń, doręczane przez sąd w postaci elektronicznej opatrzone są kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym albo kwalifikowana pieczęcią elektroniczną490. Tymczasem już od 

 
484 Par. 146 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. 
485 Protokół ustaleń nr 4/2020 posiedzenia Rady Ministrów w dniu 4.2.2020 r.,  

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12328251/12649593/12649598/dokument437977.pdf (dostęp: 26.10.2021 r.). 
486 Druk nr 269, http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=239 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
487 Zob. http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=239 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
488 Zob. http://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/poskomprocall?OpenAgent&9&239 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
489 Oznaczenie pierwotnego dziennika publikacyjnego: Dz. U. z 2020 r. poz. 2320; oznaczenia aktualnego 

dziennika publikacyjnego: Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.  
490 Art. 90 pkt 10 projektowanej ustawy. 



138 

 

22.12.2019 r. obowiązuje art. 74a par. 12 p.p.s.a. w brzmieniu: „Pisma sądu, odpisy pism 

i załączników w postępowaniu sądowym oraz orzeczeń, doręczane przez sąd w formie 

dokumentu elektronicznego, są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 

kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną”491. Oznacza to, że projektodawca ustawy 

o doręczeniach elektronicznych nie dostrzegł, że przepis o zbieżnym znaczeniu został już 

wprowadzony do porządku prawnego inną ustawą. Ostatecznie w toku procesu legislacyjnego 

wycofano się z koncepcji zmiany art. 74a p.p.s.a., ale zaistnienie całej sytuacji stanowi wynik 

decyzji polskiego prawodawcy o braku kompleksowej reformy dostosowującej przepisy 

krajowe do możliwości praktycznego wykorzystywania pieczęci elektronicznej.  

W zakresie regulacji poświęconych wykorzystaniu pieczęci elektronicznej w obszarze 

usługi rejestrowanego e-doręczenia propozycje zawarte w ustawie o doręczeniach 

elektronicznych pokryły się z regulacjami przewidzianymi we wcześniejszym projekcie ustawy 

o elektronizacji doręczeń. Podobnie stało się z pakietem nowelizacji innych ustaw w zakresie 

stosowania pieczęci elektronicznej w administracji publicznej. Zostaną one omówione 

w rozdziałach trzecim i czwartym niniejszego opracowania.   

W okresie pomiędzy niezakończonym pomyślnie pierwszym procesem legislacyjnym 

dotyczącym przepisów o e-doręczeniach a drugim podejściem do zagadnienia i uchwaleniem 

ustawy o doręczeniach elektronicznych, zaistniała nieplanowana wcześniej sytuacja. 

Pierwotnie zakładano, że tematyka pieczęci elektronicznej zostanie wprowadzona do k.p.a. 

właśnie w ramach pakietu zmian legislacyjnych towarzyszących ustawie o doręczeniach 

elektronicznych. Tymczasem finalnie e-pieczęć do k.p.a. trafiła na mocy art. 393 k.p.a. 

dodanego przez ustawę z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2492. Ze względu na potrzebę zbiorczego 

omówienia przepisów k.p.a. odwołujących się do pieczęci elektronicznej, a więc przepisów, 

które zostały wprowadzone do k.p.a. na mocy dwóch nowelizacji, problematyka art. 393 k.p.a. 

zostanie pogłębiona w rozdziałach trzecim i czwartym niniejszego opracowania, obok analizy 

zmian wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych.  

W 2020 r. działania prawodawcy związane z wdrażaniem e-pieczęci w dużej mierze 

opierały się na kontynuowaniu inicjatyw podjętych w poprzednim roku. Łącznie wydano 13 

aktów prawa krajowego odwołujących się w treści do pieczęci elektronicznej, w tym dwie 

ustawy, dwie ustawy nowelizujące oraz dziewięć rozporządzeń. Na mocy trzech rozporządzeń 

 
491 Brzmienie nadane ustawą z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.  
492 T. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 737 ze zm. 
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ministra finansów, tj. z 15.7.2020 r. w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym 

majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania 

do jego złożenia493, z 24.7.2020 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych 

dokumentów do organu egzekucyjnego494, a także z 24.7.2020 r. w sprawie wzorów 

zarządzenia zabezpieczenia495 kontynuowano upowszechnianie stosowania pieczęci 

elektronicznej w egzekucji administracyjnej. Z kolei rozporządzenie ministra cyfryzacji 

z 18.4.2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu 

cywilnego496 to kontynuacja wdrażania e-pieczęci do procesów związanych z zarządzaniem 

rejestrami urzędowymi, gdzie przetwarza się informacje o obywatelach. Natomiast 

rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 13.3.2020 r. w sprawie legitymacji 

służbowej nauczyciela akademickiego497 to już wyraz kontynuacji wdrażania e-pieczęci 

w sektorze edukacyjnym. Na mocy ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania 

kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz 

o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-

19498 umożliwiono zabezpieczanie e-pieczęcią dokumentów wydawanych przez Urząd 

Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei na podstawie ustawy z 10.12.2020 r. o zawodzie 

farmaceuty499 pieczęcią elektroniczną można opatrywać dokument „Prawo wykonywania 

zawodu farmaceuty”. Funkcję gwarantowania przez e-pieczęć integralności i autentyczności 

pochodzenia danych w postaci elektronicznej prawodawca wykorzystał również 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z 9.3.2020 r. w sprawie dokumentów związanych 

z czynnościami bankowymi, sporządzanych na informatycznych nośnikach danych500. Ostatnie 

dwa akty, to rozporządzenie ministra finansów z 26.5.2020 r. w sprawie kas rejestrujących 

mających postać oprogramowania501 oraz rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

z 4.7.2020 r. - Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego502. 

W okresie od 1.1 do 31.12.2021 r. wydano 16 aktów odwołujących się do e-pieczęci. 

W drodze dwóch rozporządzeń ministra rozwoju, pracy i technologii, tj. z 2.4.2021 r. w sprawie 

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego503, 

 
493 Dz. U. z 2020 r. poz. 1279. 
494 Dz. U. z 2020 r. poz. 1310. 
495 Dz. U. z 2020 r. poz. 1315. 
496 Dz. U. z 2020 r. poz. 698. 
497 Dz. U. z 2020 r. poz. 689. 
498 T. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1072 ze zm. 
499 Dz. U. z 2021 r. poz. 97 ze zm. 
500 Dz. U. z 2020 r. poz. 476. 
501 Dz. U. z 2020 r. poz. 957. 
502 Dz. U. z 2020 r. poz. 1202. 
503 Dz. U.  z 2021 r. poz. 820. 
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a także z 27.7.2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków504, e-pieczęć zaczęła służyć 

zabezpieczaniu gromadzonej przez organy administracji publicznej informacji przestrzennej. 

Ponadto kontynuowano proces kształtowania ram prawnych e-pieczęci w postępowaniu 

egzekucyjnym. Dowodem jest rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki 

regionalnej z 12.1.2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji 

administracyjnej505. Innymi sprawami, w których dopuszczono stosowanie e-pieczęci był 

program „Dobry start”. Na mocy ustawy z 15.4.2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej506 Rada Ministrów może zdecydować, że wydawane w ramach 

obsługi programu decyzje, informacje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, 

zaświadczenia i inne pisma mogą być opatrywane pieczęcią elektroniczną. Z tej możliwości 

rzeczywiście skorzystano, czego efektem było wydanie rozporządzenia Rady Ministrów 

z 15.6.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry 

start”507. Analogiczne rozwiązanie, tyle że w odniesieniu do świadczenia wychowawczego, 

rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz sprawach dotyczących zwrotu nienależnie pobranego 

świadczenia postojowego, przewidziano odpowiednio w ustawie z 17.9.2021 r. o zmianie 

ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw508, ustawie 

z 17.11.2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym509 oraz ustawie z 2.12.2021 r. o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw510. Na podstawie ustawy z 30.3.2021 r. o zmianie 

ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw511 użytkowanie e-pieczęci przewidziano 

dla e-dokumentów wydawanych w związku ze stosowaniem ustawy – Prawo celne. Pozostałe 

akty prawne wydane we wspomnianym okresie, to: ustawa z 21.1.2021 r. o zmianie ustawy – 

Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw512, ustawa 

z 15.4.2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 

oraz niektórych innych ustaw513, a także rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki 

regionalnej z 25.5.2021 r. w sprawie obejmowania raportem oceniającym stosowanie 

 
504 Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm. 
505 Dz. U. z 2021 r. poz. 176 ze zm. 
506 Dz. U. z 2021 r. poz. 1006. 
507 Dz. U. z 2021 r. poz. 1092. 
508 Dz. U. z 2021 r. poz. 1981. 
509 Dz. U. z 2021 r. poz. 2270. 
510 Dz. U. z 2021 r. poz. 2317.  
511 Dz. U. z 2021 r. poz. 802. 
512 Dz. U. z 2021 r. poz. 187. 
513 Dz. U. z 2021 r. poz. 904. 
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przepisów o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych 

przypadków jednostkowych514, rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii 

z 12.9.2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących515, ustawa 

z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw516, 

ustawa z 17.11.2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi 

kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi517 oraz rozporządzenie ministra 

sprawiedliwości z 30.11.2021 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym 

obsługującym postępowanie sądowe518.  

Reasumując, w okresie pięciu i pół roku od rozpoczęcia stosowania rozporządzenia 

eIDAS, tj. od 1.7.2016 r. do 31.12.2021 r., w polskim systemie prawnym przyjęto 57 

ogólnokrajowych aktów, w których wystąpiło odwołanie do pieczęci elektronicznej. 

W poniższej tabeli zaprezentowano podział tych aktów ze względu na rodzaj aktu oraz rok 

wydania. Należy jednak pamiętać, że ogólna liczba aktualnie obowiązujących aktów prawa 

krajowego, w których pojawia się odniesienie do e-pieczęci, jest mniejsza, ponieważ w części 

przypadków wydanie jednego aktu skutkowało uchyleniem wcześniejszego. Przykładowo, 

rozporządzenie ministra cyfryzacji z 10.9.2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu 

zaufanego zastąpiło rozporządzenie ministra cyfryzacji z 5.10.2016 r. w sprawie profilu 

zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Następnie wydano jeszcze 

nowszy akt, tj. rozporządzenie ministra cyfryzacji z 29.6.2020 r. w sprawie profilu zaufanego 

i podpisu zaufanego. Inny przykład. Rozporządzenie ministra finansów z 11.1.2019 r. 

w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych 

środkach płatniczych i wartościach dewizowych zastąpiło rozporządzenie ministra rozwoju 

i finansów z 10.4.2017 r. w sprawie formy i trybu przekazywania przez organy Straży 

Granicznej oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej informacji Generalnemu 

Inspektorowi Informacji Finansowej. Z kolei rozporządzenie prezesa Rady Ministrów 

z 3.10.2017 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu 

hipotecznego zostało uchylone, zaś w nowym akcie regulującym tę samą tematykę odniesienie 

do e-pieczęci się nie pojawiło.  

 
514 Dz. U. z 2021 r. poz. 971. 
515 Dz. U. z 2021 r. poz. 1759. 
516 Dz. U. z 2021 r. poz. 1978.  
517 Dz. U. z 2021 r. poz. 2262. 
518 Dz. U. z 2021 r. poz. 2204. 
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Tabela 1. Zagadnienie pieczęci elektronicznej w aktach prawa krajowego 

 

Liczba aktów prawa krajowego, w których wystąpiło odwołanie do pieczęci elektronicznej 

Rodzaj aktu 1.7-31.12.2016 r.  1.1-31.12.2017 r. 1.1-31.12.2018 r. 

Ustawa 1519 0 1520 

Ustawa nowelizująca 0 0 3521 

Rozporządzenie 3522 3523 6524 

Rozporządzenie nowelizujące 2525 0 0 

SUMA 6 3 10 

 

  

 
519 Ustawa z 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. 
520 Ustawa z 12.4.2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. 
521 Ustawa z 10.1.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt 

pracowniczych oraz ich elektronizacją; ustawa z 13.9.2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; ustawa z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz 

niektórych innych ustaw. 
522 Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 27.12.2016 r. w sprawie środków i warunków technicznych 

służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru 

Finansowego; rozporządzenie ministra cyfryzacji z 5.10.2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej 

platformy usług administracji publicznej; rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 5.10.2016 r. w sprawie 

dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci 

elektronicznej. 
523 Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 10.4.2017 r. w sprawie formy i trybu przekazywania przez 

organy Straży Granicznej oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej informacji Generalnemu Inspektorowi 

Informacji Finansowej; rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 

i przechowywania dokumentów elektronicznych; rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 3.10.2017 r. 

w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego . 
524 Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 25.4.2018 r. w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego 

wypisu i wyciągu z aktu notarialnego; rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 28.5.2018 r. 

w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące; rozporządzenie 

ministra zdrowia z 14.9.2018 r. w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno-technicznych dla 

Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi; rozporządzenie ministra finansów 

z 4.10.2018 r. w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję 

obowiązaną; rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji 

pracowniczej; rozporządzenie ministra cyfryzacji z 10.9.2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego. 
525 Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 5.10.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania 

i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 

elektronicznych; rozporządzenie Rady Ministrów z 14.10.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 
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Liczba aktów prawa krajowego, w których wystąpiło odwołanie do pieczęci elektronicznej 

Rodzaj aktu 1.7-31.12.2019 r.  1.1-31.12.2020 r. 1.1-31.12.2021 r. 

Ustawa 0 2526 2527 

Ustawa nowelizująca 3528 2529 7530 

Rozporządzenie 2531 9532 7533 

Rozporządzenie nowelizujące 4534 0 0 

 
526 Ustawa z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych; ustawa z 10.12.2020 r. o zawodzie farmaceuty. 
527 Ustawa z 17.11.2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym; ustawa z 17.11.2021 r. o przeciwdziałaniu 

nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. 
528 Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych 

ustaw; ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-

zdrowia; ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne oraz niektórych innych ustaw. 
529 Ustawa z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2; ustawa z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu 

w związku z wystąpieniem COVID-19. 
530 Ustawa z 21.1.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych 

ustaw; ustawa z 30.3.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw; ustawa z 15.4.2021 

r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw; 

ustawa z 15.4.2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; ustawa z 17.9.2021 r. 

o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw; ustawa z 14.10.2021 

r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw; ustawa z 2.12.2021 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 
531 Rozporządzenie ministra finansów z 11.1.2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych 

środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych; rozporządzenie prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej z 27.5.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków 

przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego. 
532 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.3.2020 r. w sprawie dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, 

sporządzanych na informatycznych nośnikach danych; rozporządzenie ministra cyfryzacji z 18.4.2020 r. 

w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego; rozporządzenie ministra 

nauki i szkolnictwa wyższego z 13.3.2020 r. w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego; 

rozporządzenie ministra finansów z 26.5.2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania; 

rozporządzenie ministra cyfryzacji z 29.6.2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego; 

rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.7.2020 r. - Regulamin Naczelnego Sądu 

Administracyjnego; rozporządzenie ministra finansów z 15.7.2020 r. w sprawie oświadczenia zobowiązanego 

o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do 

jego złożenia; rozporządzenie ministra finansów z 24.7.2020 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego 

i innych dokumentów do organu egzekucyjnego; rozporządzenie ministra finansów z 24.7.2020 r. w sprawie 

wzorów zarządzenia zabezpieczenia. 
533 Rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 12.1.2021 r. w sprawie wzorów tytułów 

wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej; rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii 

z 2.4.2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 25.5.2021 r. w sprawie obejmowania raportem 

oceniającym stosowanie przepisów o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń 

skarbowych przypadków jednostkowych; rozporządzenie Rady Ministrów z 15.6.2021 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”; rozporządzenie ministra rozwoju, pracy 

i technologii z 27.7.2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków; rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i 

technologii z 12.9.2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących; rozporządzenie ministra 

sprawiedliwości z 30.11.2021 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie 

sądowe. 
534 Rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 10.1.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz 
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 W przypadku aktów prawa miejscowego w Polsce, w których podjęto próbę określenia 

skutków prawnych pieczęci elektronicznej, pierwszym tego rodzaju dokumentem była uchwała 

nr XXVIII-155/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z 27.10.2016 r. w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości535. Wskazano w niej, że deklaracja przesłana w formie elektronicznej powinna 

być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP, albo opatrzona kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną536. Taki 

zapis miałby zastosowanie wobec osób prawnych składających deklarację, a takie są wśród 

podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z opłaty za śmieci. Sformułowanie takiego zapisu 

wywołało wątpliwości. Zgodnie z art. 35 ust. 2 rozporządzenia eIDAS użycie kwalifikowanej 

pieczęci elektronicznej przy sporządzaniu e-dokumentu gwarantuje integralność danych 

i autentyczność ich pochodzenia. Oznacza to, że opatrzenie e-pieczęcią deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zagwarantuje prawdziwość dokumentu. 

Z rozporządzenia eIDAS nie da się natomiast wywieść skutku prawnego polegającego na tym, 

że użycie e-pieczęci wyczerpuje obowiązek podpisania dokumentu. Ponadto z art. 6n ust. 1 pkt 

2 lit. c ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach537 – w brzmieniu 

obowiązującym w dniu wydania opisywanej uchwały – który to przepis stanowił dla rady 

miasta podstawę wydania uchwały, wynikało, że ustanawiając wzór deklaracji rada gminy 

(miasta) była zobowiązana określić rodzaje podpisu elektronicznego, którym deklaracja 

powinna być opatrzona. Rozporządzenie eIDAS wprowadziło wyraźne rozróżnienie pojęć 

„podpis elektroniczny” i „pieczęć elektroniczna”, przy czym e-pieczęć nie jest rodzajem e-

podpisu, a odrębnym narzędziem. Wymienienie przez lokalnego prawodawcę z Wołomina 

pieczęci elektronicznej jako rodzaju e-podpisu służącego do podpisywania deklaracji było 

 
szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych 

przyrządów pomiarowych; rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 16.4.2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie studiów; rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 29.8.2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji; rozporządzenie 

ministra edukacji narodowej z 11.9.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 

i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 
535 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 9371. 
536 Par. 3 ust. 3 uchwały nr XXVIII-155/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z 27.10.2016 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości. 
537 T. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm. 
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błędem i stanowiło przekroczenie ram delegacji ustawowej. Oceniając uchwałę D. Szostek 

wskazywał, że przepis przyjęty przez radę miasta był niedopuszczalny, ponieważ u.c.p.g. nie 

określiła skutków prawnych stosowania e-pieczęci w kontekście załatwiania formalności 

związanych z odpadami komunalnymi. Jednocześnie podkreślał, że inicjatywa lokalnego 

prawodawcy była zgodna z ratio legis unijnych regulacji i duchem rozporządzenia eIDAS, 

europejską agendą cyfrową i dążeniem do informatyzacji społeczeństwa538. Mimo 

przywołanych wątpliwości uchwała nie została wyeliminowana z obrotu prawnego ani 

w ramach nadzoru wojewody nad legalnością działań samorządu terytorialnego, ani nie została 

poddana ocenie sądu administracyjnego. Opisywany akt prawny został zastąpiony uchwałą nr 

IV-2/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z 24.1.2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości539, w której znalazł się analogiczny przepis wskazujący na możliwość użycia 

pieczęci elektronicznej. Stało się tak mimo tego, że w międzyczasie w u.c.p.g. nie pojawiły się 

regulacje wiążące skutek prawny z opatrywaniem deklaracji e-pieczęcią.     

 

2.6. Podsumowanie  

Uchwalenie oraz rozpoczęcie stosowania rozporządzenia eIDAS doprowadziło do sytuacji, 

w  której instytucja pieczęci elektronicznej jest rozpoznawana przez systemy prawa wszystkich 

państw członkowskich UE. Można założyć, że gdyby nie unijna reforma, w Polsce e-pieczęć 

wciąż nie byłaby dostępna. Próby jej wprowadzenia w czasie przed przyjęciem rozporządzenia 

eIDAS nie były intensywne, a kiedy już nastąpiły, projektodawcom nie udało się przeprowadzić 

projektów przez proces legislacyjny.  

 Problem polega na tym, że cele stojące u podstaw unijnej reformy były bardziej ambitne 

i nie ograniczały się jedynie do wprowadzenia nowych narzędzi do porządku prawnego. 

Zakładano, że nowe ramy prawne obejmujące szereg usług zaufania przyczynią się do 

popularyzacji tychże usług i zwiększenia stopy zwrotu z inwestycji poczynionych 

w infrastrukturę usług. Ponadto usługi miały być dostępne dla wszystkich sektorów, a na ich 

powszechność miała wpływać m.in. eliminacja barier transgranicznych w korzystaniu z nich. 

Podkreślano wręcz, że bez nowych ram prawnych nie uda się w pełni wykorzystać potencjału 

wiodących europejskich inicjatyw, takich jak dyrektywa usługowa, dyrektywy w sprawie 

zamówień publicznych, dyrektywa VAT obejmująca zagadnienie fakturowania 

 
538 Wypowiedź D. Szostka, [w:] P. Pieńkosz, E-pieczęć niby…, s. C3. 
539 Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 1568. 
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elektronicznego czy też projekty pilotażowe na dużą skalę ICT-PSP (ang. Policy Support 

Programme)540. Kilkuletnia praktyka stosowania rozporządzenia eIDAS pokazała, że 

wykorzystanie pieczęci elektronicznej na szerszą skalę wymaga działań krajowych 

prawodawców w poszczególnych państwach członkowskich. O ile bowiem na mocy 

rozporządzenia eIDAS e-pieczęć może służyć jako narzędzie do potwierdzania pochodzenia 

oraz integralności cyfrowych dokumentów oraz treści, o tyle stosowanie pieczęci w obrocie 

cywilnoprawnym (np. podpisywanie umów) czy administracyjnoprawnym (np. podpisywanie 

decyzji administracyjnych) wymaga już podjęcia stosownych decyzji w krajowych systemach 

prawa.  

 W Polsce nie zdecydowano się przeprowadzić w ślad za rozporządzeniem eIDAS 

kompleksowej reformy dostosowującej krajowy system prawa do szerokiego stosowania 

pieczęci elektronicznej. Nie stanowi to zaskoczenia w sytuacji, gdy na przestrzeni czasu widać, 

że wdrażanie w Polsce zagadnień z zakresu prawa informatycznego zazwyczaj ma charakter 

mocno fragmentaryczny, nie zaś konsolidacyjny541. W konsekwencji podejmowane działania 

legislacyjne dotyczące e-pieczęci miały charakter punktowy. Z racji tego, że nie objęły one 

kluczowych aktów prawnych, zakres ich oddziaływania pozostaje ograniczony. Analiza treści 

aktów prawnych odwołujących się do pieczęci elektronicznej wskazuje na chaotyczność 

działań prawodawcy. Brak usystematyzowanej koncepcji wdrażania w określone procesy 

opisywanego narzędzia uwidacznia się już na poziomie posługiwania się pojęciem „pieczęć 

elektroniczna”. Przykładowo, w rozporządzeniu ministra zdrowia z 14.9.2018 r. w sprawie 

minimalnych wymagań organizacyjno-technicznych dla Zintegrowanego Systemu 

Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi posłużono się szczegółowym wyjaśnieniem 

odnoszącym się do e-pieczęci, w tym wskazano jej dysponentów. Wyjaśniono, że pod tym 

pojęciem należy rozumieć pieczęć elektroniczną w rozumieniu art. 3 pkt 25 rozporządzenia 

eIDAS wydaną przez podmiot wpisany do rejestru dostawców usług zaufania, 

przyporządkowaną do konkretnego podmiotu odpowiedzialnego, podmiotu uprawnionego do 

importu równoległego, apteki, punktu aptecznego, działu farmacji szpitalnej lub hurtowni 

farmaceutycznej. Zupełnie inne podejście zaprezentowano w rozporządzeniu ministra rozwoju 

i finansów z 27.12.2016 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do 

 
540 Dokument roboczy służb Komisji Europejskiej – Streszczenie oceny skutków – towarzyszący wnioskowi 

Komisji Europejskiej z 4.6.2012 r. w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie 

identyfikacji elektronicznej… 
541 Przykłady fragmentaryczności działań polskiego prawodawcy opisuje m.in. G. Szpor. Zob. G. Szpor, Prawo 

informatyczne – od piratów do niewolników w cyberprzestrzeni, [w:] A. Tarwacka (red.), Tempora mutantur cum 

legibus. Księga Jubileuszowa z okazji 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2019. 
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przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru 

Finansowego. W tym akcie odwołanie do e-pieczęci jest lakoniczne. Jeszcze inna konstrukcja 

wystąpiła w rozporządzeniu Rady Ministrów z 9.3.2020 r. w sprawie dokumentów związanych 

z czynnościami bankowymi, sporządzanych na informatycznych nośnikach danych. 

Wyjaśniono tu, że przez pieczęć elektroniczną należy rozumieć kwalifikowaną pieczęć 

elektroniczną albo inną pieczęć elektroniczną zgodną z umową stron. Taki zapis budzi 

wątpliwość, ponieważ wprowadza sformułowanie „innej pieczęci elektronicznej” w sytuacji, 

gdy rozporządzenie eIDAS enumeratywnie wymienia rodzaje e-pieczęci.  

 Odnoszące się do e-pieczęci zmiany w krajowych aktach prawnych przez długi czas nie 

obejmowały zagadnień fundamentalnych, które znacząco zwiększyłyby znaczenie 

opisywanego narzędzia w elektronicznym obrocie prawnym. Daleko idący pomysł nowelizacji 

przepisów prawa cywilnego, przewidujący możliwość opatrywania oświadczeń woli osób 

prawnych e-pieczęcią, zatrzymał się na etapie opracowania koncepcji. W przypadku procedury 

administracyjnej wprowadzenie podstaw prawnych dotyczących możliwości załatwiania spraw 

administracyjnych przy użyciu pism w formie e-dokumentów opatrzonych pieczęcią 

elektroniczną organu administracji publicznej, w tym pism generowanych automatycznie 

z ograniczeniem, bądź nawet brakiem czynnika ludzkiego, nastąpiło dopiero w 2020 r. 

Szczegółowa analiza tej podstawy prawnej pokazuje, że przepisy te nie są jednak wystarczające 

i mogą budzić wątpliwości.  

 Pasywna postawa polskiego prawodawcy prowadzi do sytuacji, w której w przepisach 

prawa krajowego nie przewidziano dla pieczęci elektronicznej zastosowania, które w innych 

państwach, nawet przed unijną reformą, pojawiało się jako naturalny sposób eksploatacji e-

pieczęci, a więc jako zabezpieczenie automatycznie generowanych faktur elektronicznych542. 

Tymczasem w polskiej ustawie z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług543 co prawda nie 

ogranicza się możliwości wykorzystania e-pieczęci do zapewnienia autentyczności 

pochodzenia i integralności treści, ale jednocześnie wśród potencjalnych narzędzi 

zabezpieczających wymienia się jedynie kwalifikowany podpis elektroniczny lub mechanizm 

elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodny z umową w sprawie europejskiego modelu 

wymiany danych elektronicznych544. 

Ponad pięć i pół roku stosowania rozporządzenia eIDAS doprowadziło do osadzenia 

w systemie prawa pieczęci elektronicznej, która w części państw członkowskich UE była 

 
542 Więcej w rozdziale pierwszym.  
543 T. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm. 
544 Art. 106m ust. 5 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). 
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instrumentem nowym. W kolejnych krajach, w tym w Polsce, zaczęli pojawiać się dostawcy 

oferujący usługi zaufania związane z pieczęcią elektroniczną, co może wskazywać na gotowość 

stosowania tego narzędzia od strony technicznej. Praktyka pokazała jednak, że kształt unijnej 

regulacji nie prowadzi do rozwoju e-pieczęci w sytuacji, gdy przepisom prawa UE w tym 

zakresie nie towarzyszą aktywne działania legislacyjne prawodawców krajowych. Impulsem 

do rozwoju pieczęci elektronicznej mógłby być przegląd unijnych ram prawnych. Komisja 

Europejska jest zobowiązana przeprowadzić taką procedurę, a następnie przedstawić 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej sprawozdanie, w którym oceni, czy 

należy zmienić zakres stosowania rozporządzenia lub jego poszczególnych przepisów545. 

Ocena powinna bazować na doświadczeniach zdobytych przy stosowaniu rozporządzenia 

eIDAS i uwzględniać rozwój technologiczny, sytuację rynkową i prawną. Pierwotnie termin 

przedstawienia sprawozdania przypadał na 1.7.2020 r. Procedura została jednak przesunięta. 

Same konsultacje publiczne, w ramach których Komisja Europejska zbierała uwagi 

i propozycje zmian w rozporządzeniu eIDAS, zakończyły się 2.10.2020 r.546. W czasie ich 

trwania T. Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego w Komisji Europejskiej, nie 

wykluczył, że modyfikacje obejmą ramy prawne usług zaufania, aby zapewnić możliwość 

funkcjonowania konkurencyjnych, wygodnych usług związanych z tożsamością cyfrową547. 

Efektem konsultacji jest projekt nowelizacji rozporządzenia eIDAS, w którym wskazuje się, że 

co prawda ramy świadczenia usług zaufania są raczej skuteczne, ponieważ zapewniają wysoki 

poziom zaufania oraz upowszechnianie i wykorzystywanie większości tych usług, to jednak 

potrzebne są dalsze działania, aby osiągnąć pełną harmonizację i akceptację548. Jeśli chodzi o e-

pieczęć, to w projekcie pojawia się nowa usługa zaufania związana z tym narzędziem, 

a mianowicie zarządzanie urządzeniami do składania pieczęci elektronicznych na odległość. 

Usługa ta ogniskowałaby się wokół tego, że dane służące do składania e-pieczęci generowałby, 

zarządzałby i kopiował kwalifikowany dostawca usług zaufania w imieniu podmiotu 

składającego e-pieczęć. Czyniłby to przy pomocy kwalifikowanego urządzenia do składania 

 
545 Art. 49 rozporządzenia eIDAS. 
546 Wniosek Komisji Europejskiej z 3.6.2021 r. w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym, COM(2012) 281 końcowy,  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9471-2021-

INIT/pl/pdf  (dostęp: 26.10.2021 r.). 
547 Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z 24.7.2020 r. – Digital identity and trust: Commission launches 

public consultation on the eIDAS Regulation, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-identity-

and-trust-commission-launches-public-consultation-eidas-regulation (dostęp: 26.10.2021 r.). 
548 Wniosek Komisji Europejskiej z 3.6.2021 r. w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym, COM(2012) 281 końcowy, s. 2,  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9471-2021-

INIT/pl/pdf  (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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pieczęci na odległość, które podlegałoby certyfikacji549. Taka usługa już teraz jest oferowana 

na rynku usług zaufania, zaś poprzez zmianę rozporządzenia eIDAS zostałaby ujęta w ścisłe 

ramy prawne. Innych propozycji przepisów, które miałyby kluczowy charakter dla e-pieczęci, 

w projekcie brak.  Tymczasem w kontekście dotychczasowych doświadczeń ze stosowaniem 

unijnych regulacji rozbudowanie przepisów rozporządzenia eIDAS mogłoby stanowić 

gwarancję dopuszczalności e-pieczęci w szerszym zakresie, gdyż nie wszystkie państwa 

członkowskie wykazują aktywność w przewidywaniu dla pieczęci elektronicznej istotnej roli 

w procesach zachodzących w ramach elektronicznego obrotu prawnego.  

  

  

 
549 Wniosek Komisji Europejskiej z 3.6.2021 r. w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym, COM(2012) 281 końcowy, s. 25, 40-41, 43,  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-

9471-2021-INIT/pl/pdf  (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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Rozdział 3 - Zaawansowana pieczęć elektroniczna 
 

3.1. Wstęp 

Unijny prawodawca w rozporządzeniu eIDAS trzy rodzaje pieczęci elektronicznej zdefiniował 

w sposób kaskadowy. Rodzaje te można uszeregować pod kątem stopnia gwarancji 

bezpieczeństwa, jaki zapewniają poszczególne e-pieczęcie. Oznacza to, że definicja legalna 

każdego kolejnego rodzaju e-pieczęci zawiera w sobie istotę ujętą w definicji legalnej e-

pieczęci niższego rzędu i jest rozszerzona o dodatkowe elementy. I to właśnie te ostatnie 

odróżniają od siebie poszczególne rodzaje e-pieczęci i wpływają na poziom bezpieczeństwa, 

jaki gwarantują, a co za tym idzie, w jakich procesach elektronicznego obrotu prawnego mogą 

być wykorzystywane. Nie można przy tym zgodzić się z poglądem wyrażonym przed laty przez 

B. Kaczmarek, co prawda w odniesieniu do podpisów elektronicznych, ale na zasadzie per 

analogiam mogącym być odnoszonym również do e-pieczęci, że dokument elektroniczny 

opatrzony rodzajem e-podpisu stojącym wyżej w hierarchii nie ma wyższej mocy dowodowej 

od e-dokumentu zaopatrzonego w rodzaj podpisu elektronicznego znajdującego się niżej we 

wspomnianej hierarchii550. Zakaz dyskryminacji w obrocie prawnym kiedyś jedynie podpisu 

elektronicznego, a obecnie także e-pieczęci nie oznacza, że poziom gwarantowanego 

bezpieczeństwa e-dokumentów opatrzonych różnymi rodzajami pieczęci elektronicznej jest 

taki sam. To zaś w sposób naturalny wpływa na moc dowodową tych dokumentów.  

 Najniższy rząd stanowi podstawowa pieczęć elektroniczna. Oznacza ona dane w postaci 

elektronicznej dodane do innych danych w postaci elektronicznej lub logicznie z nimi 

powiązane w celu zapewnienia autentyczności pochodzenia oraz integralności powiązanych 

danych551.  

 Poziom wyżej w hierarchii przyjętej przez unijnego prawodawcę zajmuje 

zaawansowana pieczęć elektroniczna Ustanowiona definicja legalna pojęcia „zaawansowana 

pieczęć elektroniczna” wskazuje, że jest to pieczęć elektroniczna, która spełnia wymogi 

określone w art. 36 rozporządzenia eIDAS552. Jest więc w tej definicji odwołanie do e-pieczęci 

w ujęciu podstawowym, a także sformułowanie dodatkowych kryteriów, których spełnienie 

decyduje o uznaniu danej e-pieczęci za jej zaawansowany rodzaj. Zgodnie z tymi wymogami 

zaawansowana pieczęć elektroniczna, po pierwsze, musi być unikalnie przyporządkowana 

 
550 B. Kaczmarek, Moc dowodowa dokumentu elektronicznego w postępowaniu cywilnym – polemika, Monitor 

Prawniczy, nr 5/2008. 
551 Art. 3 pkt 25 rozporządzenia eIDAS. 
552 Art. 3 pkt 26 rozporządzenia eIDAS. 
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podmiotowi składającemu pieczęć. Po drugie, musi umożliwiać ustalenie tożsamości podmiotu 

składającego pieczęć. Po trzecie, jest składana przy użyciu danych służących do składania 

pieczęci elektronicznej, które podmiot składający pieczęć może, mając je z dużą dozą pewności 

pod swoją kontrolą, użyć do złożenia pieczęci elektronicznej. Po czwarte, jest powiązana 

z danymi, do których się odnosi, w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest 

rozpoznawalna.  

 Najwyżej w hierarchii ulokowana jest kwalifikowana pieczęć elektroniczna. I znów, 

podążając za formułowaniem definicji legalnej w sposób kaskadowy, unijny prawodawca 

wyjaśniając pojęcie „kwalifikowanej pieczęci elektronicznej” w pierwszej kolejności odwołał 

się do pojęcia „zaawansowana pieczęć elektroniczna”, a następnie wskazał dodatkowe wymogi 

dla tego rodzaju e-pieczęci553. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna zostanie szczegółowo 

omówiona w rozdziale czwartym niniejszego opracowania.  

 Podział pieczęci elektronicznej na poszczególne rodzaje odpowiada podziałowi 

przyjętemu w odniesieniu do podpisów elektronicznych. Również w wymiarze technicznym e-

pieczęcie i e-podpisy wykazują wiele cech wspólnych. Rodzi to pokusę budowania przekazu 

opierającego się na twierdzeniu, że pieczęć elektroniczna osoby prawnej stanowi odpowiednik 

e-podpisu osoby fizycznej. W aktualnej literaturze przedmiotu spotyka się również określenie, 

że pieczęć elektroniczna jest rodzajem podpisu elektronicznego, który jest składany w imieniu 

osoby prawnej przez system teleinformatyczny554. Jest to jednak daleko idące uproszczenie. Jak 

zauważa D. Szostek, oba przywołane narzędzia są przeznaczone do różnych celów i są 

wykorzystywane przez różne podmioty555. Z kolei M. Marucha-Jaworska przestrzega, aby nie 

określać e-pieczęci podpisem osoby prawnej556. Szczegółowa analiza zagadnienia 

zaawansowanej pieczęci elektronicznej (w tym rozdziale niniejszego opracowania), jak 

również kwalifikowanej pieczęci elektronicznej (w rozdziale czwartym) potwierdza słuszność 

tych twierdzeń.     

 

3.2. Wymogi prawne dla zaawansowanej pieczęci elektronicznej  

Unijny prawodawca nie dokonał rozróżnienia kręgu dysponentów pieczęci elektronicznej 

w zależności od jej rodzaju. Aktualne pozostają więc rozważania poczynione na ten temat 

 
553 Art. 3 pkt 27 rozporządzenia eIDAS. 
554 R. A. Grytner, Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2018, Legalis (dostęp: 

26.10.2021 r.). 
555 D. Szostek, Pieczęć…, [w:] K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Media…, s. 17. 
556 M. Marucha-Jaworska, Rozporządzenie… 
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w rozdziale drugim niniejszego opracowania. Podmiotem składającym e-pieczęć jest wyłącznie 

osoba prawna, przy czym tę ostatnią należy rozumieć jako osobę prawną sensu largo, a nie 

sensu stricte. W ten sposób do grona dysponentów e-pieczęci zaliczane są również organy 

administracji publicznej. Taki sposób określenia kręgu dysponentów e-pieczęci stanowi jeden 

z kluczowych elementów odróżniających to narzędzie od podpisu elektronicznego, którego 

posiadaczem może być wyłącznie osoba fizyczna.  

 Definicja legalna pojęcia „zaawansowana pieczęć elektroniczna” została już 

przywołana na wstępie tego rozdziału. W ścisłym związku z nią pozostają jednak również inne 

pojęcia. „Dane służące do składania pieczęci elektronicznej” oznaczają niepowtarzalne dane, 

które podmiot składający pieczęć wykorzystuje do złożenia pieczęci elektronicznej557. Według 

Ł. Goździaszka „niepowtarzalne dane” można też rozumieć jako „unikalne dane”558.  Z kolei 

„certyfikat pieczęci elektronicznej” to poświadczenie elektroniczne, które łączy dane służące 

do walidacji pieczęci elektronicznej z osobą prawną i potwierdza dane tej osoby559. Pojęcie 

„walidacja” oznacza proces weryfikacji i potwierdzania ważności pieczęci elektronicznej560. 

Celem walidacji jest sprawdzenie, czy nie została naruszona integralność (np. poprzez zmianę 

treści) dokumentu elektronicznego, a także zweryfikowanie, czy przy użyciu pieczęci 

elektronicznej opatrującej dokument zostały użyte atrybuty należące do konkretnej osoby 

prawnej. Przez „urządzenie do składania pieczęci elektronicznej” należy rozumieć 

skonfigurowane oprogramowanie lub skonfigurowany sprzęt, które wykorzystuje się do 

składania pieczęci elektronicznej561.   

 Osoba prawna, chcąc posiadać zaawansowaną pieczęć elektroniczną, musi skorzystać 

z usług zaufania, w ramach których oferowane jest to narzędzie. Zgodnie z definicją legalną 

pojęcie „usługa zaufania” oznacza usługę elektroniczną zazwyczaj świadczoną za 

wynagrodzeniem i obejmującą – w odniesieniu do e-pieczęci – tworzenie, weryfikację 

i walidację pieczęci elektronicznych, a także konserwację pieczęci elektronicznych lub 

powiązanych z nimi certyfikatów562. Takie brzmienie definicji wskazuje na to, że sama w sobie 

pieczęć elektroniczna nie stanowi usługi zaufania. Tą ostatnią jest natomiast tworzenie, 

weryfikacja, walidacja i konserwacja e-pieczęci, a więc wszystko to, co wiąże się z jej 

wydaniem i użytkowaniem. Spośród poszczególnych usług zaufania związanych z pieczęcią 

 
557 Art. 3 pkt 28 rozporządzenia eIDAS. 
558 Ł. Goździaszek, Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu… 
559 Art. 3 pkt 29 rozporządzenia eIDAS. 
560 Art. 3 pkt 41 rozporządzenia eIDAS. 
561 Art. 3 pkt 31 rozporządzenia eIDAS. 
562 Art. 3 pkt 16 rozporządzenia eIDAS. 
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elektroniczną swoją definicję legalną posiada jedynie „walidacja”. Jest to proces weryfikacji 

i potwierdzenia ważności pieczęci elektronicznej563. Brak definicji legalnych pozostałych pojęć 

pozytywnie ocenia Ł. Goździaszek wskazując, że każde z nich ma wymiar przede wszystkim 

techniczny, informatyczny, a odstąpienie od ujmowania ich w ramy definicji pozwala zapewnić 

neutralność technologiczną rozporządzenia eIDAS564. Ta ostatnia to jedna z zasad 

sformułowanych w tym akcie prawnym, co zostało zasygnalizowane w rozdziale drugim 

niniejszego opracowania. Jednocześnie Ł. Goździaszek wyjaśnia, że konserwację należy 

rozumieć jako przedłużenie wiarygodności usługi zaufania poza techniczny okres ważności565. 

Chodzi o to, aby moc prawna, w tym dowodowa, zarówno e-pieczęci, jak i opatrzonych nią 

danych była utrzymana nie tylko w czasie, gdy ważny pozostaje certyfikat, na którym opiera 

się pieczęć elektroniczna, ale również później566.  

Dostawcy usług zaufania dzielą się na niekwalifikowanych i kwalifikowanych, co 

zostało zasygnalizowane w rozdziale drugim niniejszego opracowania. Zaawansowana e-

pieczęć może być oferowana przez obie kategorie podmiotów.  

 Z perspektywy osoby prawnej chcącej posiadać zaawansowaną e-pieczęć wybór 

dostawcy usług zaufania jest istotny pod kątem zasad ponoszenia odpowiedzialności, które są 

różne w zależności od kategorii dostawcy, co wynika z art. 13 rozporządzenia eIDAS. Przepis 

ten wskazuje, że wszyscy dostawcy usług zaufania są odpowiedzialni za szkody wyrządzone 

w sposób zamierzony (wina umyślna) lub z powodu zaniedbania (wina nieumyślna) osobie 

fizycznej lub prawnej w związku z niewypełnieniem obowiązków określonych 

w rozporządzeniu eIDAS. Odpowiedzialność nie występuje wówczas, gdy dostawca usług 

zaufania z wyprzedzeniem poinformuje swoich klientów o ograniczeniach w korzystaniu ze 

świadczonych przez siebie usług i ograniczenia te mogą być rozpoznane przez strony trzecie, 

zaś szkody powstaną w wyniku korzystania z usług w sposób przekraczający wskazane 

ograniczenia. Jednakże w przypadku niekwalifikowanego dostawcy usług zaufania ciężar 

dowiedzenia zamiaru lub zaniedbania tego podmiotu spoczywa na osobie fizycznej lub prawnej 

zgłaszającej szkodę. Natomiast w przypadku kwalifikowanego dostawcy usług zaufania jako 

przyczynę powstania szkody domniemywa się zamiar lub zaniedbanie dostawcy. Chcąc obalić 

taki zarzut, to kwalifikowany dostawca usług zaufania musi wykazać, że szkoda nie powstała 

 
563 Art. 3 pkt 41 rozporządzenia eIDAS. 
564 Ł. Goździaszek, Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu… 
565 Ł. Goździaszek, Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu… 
566 F. Otto, T. Wich, T. Hühnlein, M. Prechtl, D. Hühnlein, Towards a standardised preservation service for 

qualified electronic signatures and qualified electronic seals, [w:] Lecture Notes in Informatics (LNI), Gesellschaft 

fur Informatik, Bonn 2019, s. 13. 
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z powodu jego zamierzonego działania lub zaniedbania. Brzmienie przepisu wskazuje na to, że 

o rozkładzie ciężaru dowodu decyduje nie charakter świadczonej usługi zaufania 

(niekwalifikowana czy kwalifikowana), ale rodzaj dostawcy (niekwalifikowany bądź 

kwalifikowany). Nawet więc przy chęci skorzystania z zaawansowanej e-pieczęci, która sama 

w sobie nie jest zaliczana do kwalifikowanych usług zaufania, wybór kwalifikowanego 

dostawcy może pomóc osobie prawnej uniknąć dodatkowej pracy związanej z udowadnianiem 

określonych okoliczności w sytuacji, gdyby w przyszłości wystąpiły problemy.  

 Z kolei z perspektywy odbiorcy e-dokumentu opatrzonego pieczęcią elektroniczną 

istotna jest świadomość, że z faktu, iż dostawcą usług związanych z e-pieczęcią, której użyto 

do zabezpieczenia e-dokumentu, jest podmiot kwalifikowany, nie wynika automatycznie, że 

jest to kwalifikowana pieczęć elektroniczna. Taki stan rzeczy jest związany właśnie z tym, że 

kwalifikowani dostawcy usług zaufania mogą oferować zarówno kwalifikowaną, jak 

i zaawansowaną e-pieczęć. W tym kontekście ważne jest to, by odbiorca e-dokumentu w toku 

walidacji pieczęci elektronicznej zweryfikował nie tylko to, kto jest wystawcą certyfikatu dla 

danej e-pieczęci, ale również to, czy ten certyfikat ma charakter kwalifikowany. To, jak daleko 

idące konsekwencje może mieć brak takiego rozróżnienia, widać na przykładzie wyroku 

Krajowej Izby Odwoławczej567. Podmiot zagraniczny ubiegający się o zamówienie publiczne 

w Polsce złożył dokumentację przetargową w postaci elektronicznej, która była opatrzona 

podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentowania tego podmiotu. E-podpis 

opierał się na certyfikacie wydanym przez rumuńskiego dostawcę usług zaufania, co jest 

dopuszczalne w ramach swobodnego przepływu w UE usług zaufania. Zamawiający odrzucił 

jednak ofertę opierając się na wskazaniu, że użyty e-podpis nie miał charakteru 

kwalifikowanego, co wykazał proces walidacji. Tymczasem zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy 

z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych568 oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenia, w tym jednolity 

europejski dokument zamówienia sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podmiot ubiegający 

się o udzielenie zamówienia złożył odwołanie od rozstrzygnięcia, ale KIO oddaliła 

zastrzeżenia. Podkreśliła, że fakt wydania certyfikatu e-podpisu przez kwalifikowanego 

dostawcę usługi zaufania nie oznacza, że jest to certyfikat kwalifikowany. Wynika to chociażby 

z definicji legalnej pojęcia „kwalifikowany dostawca usług zaufania” sformułowanej 

w rozporządzeniu eIDAS. Zgodnie z nią takim podmiotem jest dostawca, który świadczy co 

 
567 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 13.8.2019 r., sygn. akt KIO 1479/19. 
568 T. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. (nie obowiązuje). 
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najmniej jedną kwalifikowaną usługę zaufania. Użycie przez unijnego prawodawcę zwrotu „co 

najmniej jedną kwalifikowaną usługę zaufania” oznacza, że taki dostawca może jednocześnie 

świadczyć niekwalifikowane usługi zaufania. Wyrok KIO odnosił się do podpisów 

elektronicznych, ale zawarta w nim argumentacja per analogiam zachowuje aktualność 

również w kontekście e-pieczęci.  

 Przepisy regulujące funkcjonowanie dostawców usług zaufania dzielą się na trzy grupy. 

Pierwszą stanowią przepisy odnoszące się zarówno do niekwalifikowanych, jak 

i kwalifikowanych dostawców. Drugą grupę tworzą regulacje znajdujące zastosowanie 

wyłącznie wobec podmiotów niekwalifikowanych, zaś trzecią te, które są poświęcone 

kwalifikowanym dostawcom. W tym rozdziale zostaną omówione przepisy wspólne dla 

wszystkich dostawców usług zaufania, niezależnie od ich charakteru, a także regulacje 

odnoszące się wyłącznie do podmiotów niekwalifikowanych. Jak już bowiem 

zasygnalizowano, usługi związane z zaawansowaną pieczęcią elektroniczną mogą oferować 

dostawcy niekwalifikowani. Dalej idące regulacje obowiązujące tylko dostawców 

kwalifikowanych zostaną omówione w rozdziale czwartym niniejszego opracowania, gdyż 

wiążą się bezpośrednio z usługami zaufania dotyczącymi kwalifikowanej e-pieczęci.  

 W rozporządzeniu eIDAS grupę przepisów odnoszących się zarówno do 

niekwalifikowanych, jak i kwalifikowanych dostawców usług zaufania tworzą artykuły od 13 

do 19. Zostały one omówione w rozdziale drugim niniejszego opracowania i poczynione tam 

rozważania zachowują aktualność.  

Drugą część tej grupy przepisów stanowią regulacje wprowadzone aktami prawa 

krajowego, czyli ustawą o usługach zaufania oraz rozporządzeniami wykonawczymi. Krajową 

infrastrukturę zaufania uregulowano w rozdziale drugim ustawy oraz w wydanym na jej 

podstawie rozporządzeniu ministra cyfryzacji z 5.10.2016 r. w sprawie krajowej infrastruktury 

zaufania569. Możliwość usankcjonowania w prawie krajowym funkcjonowania takiej 

infrastruktury przewiduje art. 17 ust. 5 rozporządzenia eIDAS. Za utworzenie, utrzymywanie 

i aktualizację infrastruktury jest w Polsce odpowiedzialny minister właściwy do spraw 

informatyzacji, przy czym może cedować realizację zadań w tym zakresie na Narodowy Bank 

Polski570. Pierwszy element infrastruktury stanowi rejestr dostawców usług zaufania, który jest 

jawny, prowadzony w postaci elektronicznej i obejmuje dane dostawców usług zaufania 

mających siedzibę lub oddział na terytorium Polski połączone z wykazem świadczonych przez 

 
569 Dz. U. z 2016 r. poz. 1632.  
570 Art. 11 ustawy o usługach zaufania.  
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nich usług571. Upublicznienie rejestru następuje za pośrednictwem strony narodowego centrum 

certyfikacji, dzięki której w każdym momencie można sprawdzić, jakie rodzaje usług zaufania 

oferują poszczególni dostawcy, z podziałem na usługi kwalifikowane i niekwalifikowane572.  

Do rejestru wpisuje się imię i nazwisko lub firmę (nazwę) dostawy usług zaufania, adres 

siedziby i miejsca wykonywania działalności, a także numery jednoznacznie identyfikujące 

dostawcę, jak numer identyfikacji podatkowej oraz – opcjonalnie – numer w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, jeśli dostawca podlega wpisowi do tego rejestru573. Ponadto w rejestrze 

znajdują się informacje o nazwie polityki świadczenia usług oraz rodzaju świadczonych usług 

zaufania. W przypadku niekwalifikowanych dostawców usług zaufania wymienione dane 

(określone w art. 3 ust. 4 pkt 1-6 ustawy o usługach zaufania) wyczerpują zakres informacji, 

które podmiot musi przekazać na etapie uzyskiwania wpisu do rejestru574. Krajowy 

ustawodawca posłużył się jednak sformułowaniem „co najmniej”, co oznacza, że 

niekwalifikowany dostawca usług zaufania już na tym etapie może podać na zasadzie 

dobrowolności również pozostałe dane (określone w art. 3 ust. 4 pkt 7-14 ustawy), które są 

gromadzone w rejestrze. Te dodatkowe dane mogą się pojawić w rejestrze również na 

późniejszym etapie prowadzenia działalności przez niekwalifikowanego dostawcę. Są to 

informacje o dacie rozpoczęcia i zakończenia świadczenia poszczególnych usług zaufania, bądź 

zamiarze zaprzestania lub ograniczenia zakresu świadczonych usług, o otwarciu likwidacji 

dostawcy wraz z podaniem daty jego likwidacji, czy też o ogłoszeniu upadłości dostawcy lub 

oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z datą zakończenia postępowania 

upadłościowego. W omawianej bazie zamieszcza się również datę wykreślenia dostawcy usług 

zaufania z rejestru. Wskazuje się także nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, z którym dostawca 

usług zaufania zawarł umowę ubezpieczenia, okres na jaki umowa została zawarta oraz sumę 

ubezpieczenia. Cytowany katalog wśród danych zbieranych w rejestrze wymienia również 

informację o wystawionych przez narodowe centrum certyfikacji certyfikatach służących do 

weryfikacji zaawansowanych pieczęci elektronicznych. W przypadku niekwalifikowanego 

dostawcy usług zaufania podanie tej informacji nie jest jednak możliwe, ponieważ wspomniany 

certyfikat narodowe centrum certyfikacji wydaje jedynie podmiotom kwalifikowanym.  

Dostawcy usług zaufania są zobowiązani informować ministra właściwego do spraw 

informatyzacji o wszelkich modyfikacjach danych ujętych w rejestrze. Co do zasady mają na 

 
571 Art. 3 ust. 1-3 ustawy o usługach zaufania. 
572 Zob. https://www.nccert.pl/uslugi.htm (usługi kwalifikowane; dostęp: 26.10.2021 r.),  

https://www.nccert.pl/uslugiNK.htm (usługi niekwalifikowane; dostęp: 26.10.2021 r.). 
573 Art. 3 ust. 4 ustawy o usługach zaufania. 
574 Art. 6 ust. 2 ustawy o usługach zaufania. 
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to 14 dni od zmiany danych. Wyjątkiem są informacje o otwarciu likwidacji dostawcy, 

ogłoszeniu jego upadłości lub oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, które należy 

przekazać niezwłocznie575. 

Wśród przepisów dotyczących funkcjonowania rejestru występują takie regulacje, które 

znajdują zastosowanie wyłącznie wobec podmiotów niekwalifikowanych. Otóż wpis do 

rejestru niekwalifikowanego dostawcy usług zaufania lub niekwalifikowanej usługi zaufania 

następuje na podstawie zgłoszenia przesłanego w postaci elektronicznej przez tegoż 

dostawcę576. Wpis dokonuje się w postaci elektronicznej przez wprowadzenie informacji 

zawartych w zgłoszeniu  nie później niż w terminie trzech dni roboczych od momentu 

otrzymania tego zgłoszenia577.  Przy każdym wpisie umieszcza się numer porządkowy oraz 

oznaczenie podmiotu dokonującego wpisu, a także datę i czas dokonania wpisu578. Z kolei 

wykreślenia z rejestru podmiotu niekwalifikowanego dokonuje minister właściwy do spraw 

informatyzacji w przypadku ustalenia, że zaprzestał świadczenia usług zaufania579. Jest to 

czynność materialno-techniczna organu. Nie istnieje obowiązek wydania decyzji 

administracyjnej w tym zakresie. W sytuacji, gdy do prowadzenia rejestru zostanie wyznaczony 

Narodowy Bank Polski, co rzeczywiście ma miejsce580, to podmiot ten dokonuje wpisu 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od ministra 

właściwego do spraw informatyzacji kopii dokumentów stanowiących podstawę wpisu, zmiany 

wpisu albo wykreślenia z rejestru581.  

Niezależnie, czy mowa o niekwalifikowanym czy kwalifikowanym dostawcy usług 

zaufania, wykreślenie takiego podmiotu z rejestru nie powoduje usunięcia jego danych. 

Informacja o dostawcy i świadczonych przez niego usługach pozostaje w bazie582. Oznacza to, 

że ustawodawca zastosował tu rozwiązanie znane chociażby z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, gdzie wykreślenie przedsiębiorcy z bazy nie oznacza 

usunięcia jego danych, dzięki czemu są one powszechnie dostępne583. W przypadku rejestru 

dostawców usług zaufania nie usuwa się także danych, które w trakcie obecności danego 

dostawcy w rejestrze podlegały modyfikacjom. Możliwe jest więc odczytanie zarówno 

 
575 Art. 7 ustawy o usługach zaufania. 
576 Art. 6 ustawy o usługach zaufania. 
577 Par. 2 ust. 1 oraz 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie krajowej infrastruktury zaufania. 
578 Par. 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie krajowej infrastruktury zaufania. 
579 Art. 8 ust. 3 ustawy o usługach zaufania. 
580 Zob. https://www.nccert.pl/uslugi.htm (dostęp: 26.10.2021 r.). 
581 Par. 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie krajowej infrastruktury zaufania. 
582 Art. 9 ust. 2 ustawy o usługach zaufania. 
583 Art. 33 ustawy z 6.3.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 

Informacji dla Przedsiębiorcy (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2296 ze zm.).  
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bieżących, jak i archiwalnych oraz wykreślonych wpisów odnoszących się do określonego 

podmiotu584.  

W przypadku zidentyfikowania w rejestrze dostawców usług zaufania oczywistych 

błędów pisarskich, podmiot prowadzący rejestr dokonuje ich sprostowania z urzędu albo na 

wniosek zainteresowanego podmiotu585. 

W rozdziale trzecim ustawy o usługach zaufania regulującym działalność dostawców 

znajdują się przepisy, które można zaliczyć do dwóch spośród trzech wymienionych wcześniej 

grup. Są więc regulacje wspólne dla obu kategorii dostawców oraz te, które są poświęcone 

wyłącznie kwalifikowanym dostawcom. W tej części ustawy nie ma natomiast przepisów  

odnoszących się tylko do podmiotów niekwalifikowanych.  

Wśród regulacji wspólnych znajduje się zobowiązanie dostawców do posiadania 

polityki świadczenia usługi zaufania586. Przez to ostatnie pojęcie ustawodawca rozumie 

dokument stanowiący zestaw reguł, w szczególności takich jak polityka certyfikacji, 

określający zasady świadczenia usługi, odpowiedzialności stron, zasady postępowania 

z danymi i mający zastosowanie do określonego kręgu podmiotów lub zastosowań, 

o wspólnych dla tego kręgu wymaganiach bezpieczeństwa. Jest opracowywany na podstawie 

norm lub standardów określających wymagania dla polityk świadczenia usług587. Co istotne, 

dostawca usług zaufania nie odpowiada za szkody wynikające z nieprzestrzegania przez 

odbiorcę usług zaufania zasad określonych w polityce świadczenia usługi. Po pierwsze, chodzi 

o szkody wynikające z użycia certyfikatu niezgodnie z zakresem określonym w polityce 

świadczenia usługi wskazanej w certyfikacie, w tym szkody wynikające z przekroczenia 

najwyższej wartości granicznej transakcji, jeżeli została ona wskazana w certyfikacie. Po 

drugie, wyłączenie dotyczy sytuacji, gdy szkoda powstała wskutek nieprawdziwości danych 

zawartych w certyfikacie, a podanych przez odbiorcę usług zaufania, chyba że szkoda była 

wynikiem niedołożenia należytej staranności przez dostawcę. Po trzecie, chodzi o szkody 

wynikające z przechowywania lub używania przez odbiorców usług zaufania danych do 

składania pieczęci elektronicznej w sposób niezapewniający ich ochrony przed 

nieuprawnionym wykorzystaniem588.  

Obu kategorii dostawców dotyczą również regulacje poświęcone tajemnicy 

towarzyszącej świadczeniu usług zaufania. Otóż informacje i dane związane ze świadczeniem 

 
584 Par. 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie krajowej infrastruktury zaufania. 
585 Par. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie krajowej infrastruktury zaufania. 
586 Art. 19 ust. 1 ustawy o usługach zaufania. 
587 Art. 19 ust. 2 ustawy o usługach zaufania. 
588 Art. 21 ustawy o usługach zaufania. 
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usług zaufania, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę dostawcę lub odbiorcę usług są 

objęte tajemnicą. Krajowy prawodawca jako przykład danych korzystających z ochrony 

wymienił dane do składania pieczęci elektronicznych589. Jednocześnie, tajemnicą nie są objęte 

informacje o naruszeniach przez dostawcę przepisów o usługach zaufania oraz informacje 

o naruszeniach bezpieczeństwa i utracie integralności590. Do zachowania tajemnicy są 

zobowiązane osoby pozostające z dostawcą usług zaufania w stosunku pracy, zlecenia lub 

innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, a także osoby pozostające w takich 

stosunkach prawnych z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz dostawcy usług zaufania591. 

Związanie tajemnicą trwa przez 10 lat od ustania wspomnianych stosunków prawnych592. 

Udzielenie informacji lub udostępnienie danych może mieć miejsce wyłącznie na żądanie sądu 

lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem, ministra właściwego do spraw 

informatyzacji w związku ze sprawowaniem przez niego nadzoru nad działalnością dostawców 

usług zaufania oraz na żądanie innych upoważnionych organów w związku z prowadzonym 

przez te organy postępowaniem593. Ale uwaga, zwolnienie z tajemnicy nie dotyczy danych 

służących do składania pieczęci elektronicznych i – co więcej – tajemnica w tym zakresie nie 

jest ograniczona w czasie, co oznacza, że obowiązuje niezależnie od tego, jak długi okres minął 

od ustania stosunku prawnego594. 

Również w rozdziale piątym ustawy o usługach zaufania regulującym nadzór nad 

dostawcami znajdują się przepisy, które można zaliczyć do dwóch spośród trzech 

wymienionych wcześniej grup. W tej części ustawy znajdują się więc regulacje wspólne dla 

obu kategorii dostawców oraz – i te dominują – przepisy mające powiązanie tylko 

z kwalifikowanymi dostawcami. Nie ma tu natomiast przepisów  obowiązujących wyłącznie 

w kontekście podmiotów niekwalifikowanych.  

Organem nadzoru nad dostawcami usług zaufania został ustanowiony minister 

właściwy do spraw informatyzacji595, który wykonuje zadania określone w rozporządzeniu 

eIDAS, wydaje i unieważnia certyfikaty dostawców, tworzy i unieważnia certyfikaty 

narodowego centrum certyfikacji, w uzasadnionych przypadkach może żądać w drodze decyzji 

administracyjnej niezwłocznego unieważnienia kwalifikowanego certyfikatu przez 

kwalifikowanego dostawcę usług zaufania, bada zgodność polityki świadczenia usług 

 
589 Art. 15 ust. 1 ustawy o usługach zaufania. 
590 Art. 15 ust. 2 ustawy o usługach zaufania. 
591 Art. 15 ust. 3 ustawy o usługach zaufania. 
592 Art. 15 ust. 5 ustawy o usługach zaufania. 
593 Art. 15 ust. 4 ustawy o usługach zaufania. 
594 Art. 15 ust. 4 i 6 ustawy o usługach zaufania. 
595 Art. 27 ust. 1 ustawy o usługach zaufania. 
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z przepisami o usługach zaufania, prowadzi rejestr dostawców usług zaufania, nakłada kary 

pieniężne oraz wykonuje inne zadania określone w przepisach prawa596.  

Z przywołanego przepisu wynika, że minister właściwy do spraw informatyzacji 

z jednej strony wydaje certyfikaty dostawców usług zaufania, a z drugiej został przez 

ustawodawcę wyznaczony jako organ nadzoru nad tymi podmiotami. Jeżeli uznamy 

wydawanie tych certyfikatów przez ministra za świadczenie usługi zaufania na rzecz 

dostawców, to tego rodzaju łączenie ról było poddawane krytyce przy okazji prac nad innymi 

aktami prawnymi. Przykładem jest tu projekt z 12.2.2019 r. ustawy o elektronizacji doręczeń 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W propozycji art. 7 przewidziano, że dostęp do 

elektronicznej skrzynki doręczeń albo elektronicznej skrzynki podawczej wymaga m.in. 

uwierzytelnienia systemu teleinformatycznego używanego do obsługi skrzynki doręczeń 

z wykorzystaniem kwalifikowanej pieczęci elektronicznej lub pieczęci elektronicznej wydanej 

przez ministra właściwego do spraw informatyzacji597. Ten zapis na etapie konsultacji 

publicznych krytycznie oceniła Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Organizacja ta 

wskazała, że minister właściwy do spraw informatyzacji nie powinien wydawać certyfikatów 

e-pieczęci, ponieważ nie jest jednostką specjalizującą się w świadczeniu usług zaufania, 

a ponadto sprawuje nadzór zarówno nad podmiotami oferującymi takie certyfikaty, jak 

i usługami zaufania w ramach których takie certyfikaty są dostarczane598. Uogólniając, według 

tej oceny, organ nadzoru nie powinien jednocześnie świadczyć usług zaufania.  

 Jakość sprawowanego nadzoru zależy od dostępu do informacji, dlatego ustawodawca 

zobowiązał dostawców usług zaufania do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw 

informatyzacji informacji oraz dokumentów, które są bezpośrednio związane ze świadczonymi 

usługami zaufania lub mają na nie wpływ, w tym dotyczących zarządzania incydentami 

związanymi z usługą zaufania. Transfer informacji i dokumentów odbywa się z zachowaniem 

przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych599.  

 W art. 18 ust. 3 rozporządzenia eIDAS poświęconym wzajemnej pomocy organów 

nadzoru unijny prawodawca wskazał, że państwa członkowskie mogą upoważnić swoje organy 

do prowadzenia wspólnych dochodzeń, w których biorą udział pracownicy organów nadzoru 

z innych państw członkowskich. W takim przypadku ustalenia i procedury dotyczące 

 
596 Art. 27 ust. 2 ustawy o usługach zaufania. 
597 Druk nr UD462, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321100/katalog/12569208#12569208 (dostęp: 

26.10.2021 r.). 
598 Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji z 28.2.2019 r. do projektu o elektronizacji doręczeń oraz 

o zmianie niektórych innych ustaw, s. 13, 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12321100/12569208/12569211/dokument384382.pdf (dostęp: 26.10.2021 r.). 
599 Art. 28 ustawy o usługach zaufania. 
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wspólnych działań są uzgadniane i określane przez zainteresowane państwa członkowskie 

zgodnie z ich prawem krajowym. Polski ustawodawca skorzystał z tej możliwości i właśnie 

w rozdziale ustawy o usługach zaufania dotyczącym nadzoru nad dostawcami usług upoważnił 

ministra właściwego do spraw informatyzacji do zawierania przywołanych porozumień 

z organami nadzoru innych państw UE600. 

 Innym upoważnieniem przyznanym ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, 

jako organowi nadzoru nad dostawcami usług zaufania, jest to do ustalenia sposobu zgłaszania 

drogą elektroniczną przez dostawców przypadków naruszenia bezpieczeństwa lub utraty 

integralności, które mają znaczący wpływ na świadczoną usługę zaufania lub przetwarzane 

w jej ramach dane osobowe601.  

 Pewność obrotu prawnego z wykorzystaniem e-pieczęci jest chroniona nie tylko 

poprzez nałożenie na dostawców usług zaufania określonych obowiązków, ale również na 

gruncie przepisów karnych, którym poświęcono rozdział piąty ustawy o usługach zaufania. 

W zakresie związanym z pieczęcią elektroniczną krajowy prawodawca zdecydował, że 

zarówno rodzaje zabronionych zachowań, jak i rodzaje kar są tożsame w odniesieniu do czynów 

związanych z zaawansowaną oraz kwalifikowaną e-pieczęcią. W tej części ustawy występuje 

więc tylko grupa przepisów wspólnych dla obu kategorii pieczęci elektronicznej.  

 W katalogu czynów zabronionych kluczowe znaczenie dla pewności obrotu prawnego 

ma art. 40 ust. 2 ustawy o usługach zaufania, zgodnie z którym kto składa zaawansowaną lub 

kwalifikowaną pieczęć elektroniczną nie będąc do tego uprawnionym podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech. O ile w przypadku opisu czynu 

zabronionego związanego z posłużeniem się e-podpisem mowa o wykorzystaniu danych do 

składania podpisu elektronicznego przyporządkowanych do innej osoby602, o tyle w odniesieniu 

do e-pieczęci mowa o jej złożeniu w sytuacji braku posiadania uprawnień do takiego działania. 

Takie rozróżnienie jest uzasadnione, ponieważ w przeciwieństwie do e-podpisu, który zawsze 

powinien być indywidualnie składany przez jego dysponenta, e-pieczęć może być częścią 

systemu teleinformatycznego służącego do obsługi osoby prawnej, czyli dysponenta pieczęci 

elektronicznej. Po pierwsze, dzięki temu e-dokumenty wytwarzane w ramach takiego systemu 

mogą być opatrywane e-pieczęcią w sposób zautomatyzowany. Z drugiej strony można 

wyobrazić sobie sytuację, w której pracownik osoby prawnej, po zalogowaniu do systemu 

teleinformatycznego, ale nie mając formalnego upoważnienia do opatrywania e-dokumentów 

 
600 Art. 38 ustawy o usługach zaufania. 
601 Art. 39 ustawy o usługach zaufania. 
602 Art. 40 ust. 1 ustawy o usługach zaufania. 
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pieczęcią elektroniczną pracodawcy, wykona taką czynność, bo np. wskutek błędu 

w zabezpieczeniach systemu ten zezwoli mu na złożenie e-pieczęci pod e-dokumentem. 

Urzeczywistnienie tego przykładu jest możliwe, ponieważ poza wykorzystaniem pieczęci 

elektronicznej w ramach zautomatyzowanych procesów generowania i zabezpieczania e-

dokumentów, narzędzie to może być złożone pod dokumentem elektronicznym przez 

człowieka. W takiej sytuacji człowiek zawsze posługuje się e-pieczęcią przyporządkowaną nie 

do siebie, a do osoby prawnej. Legalności tego działania nie można więc oceniać, jak 

w przypadku e-podpisu, pod kątem tego, czy osoba wykorzystała dane do składania e-pieczęci 

przyporządkowane do innej osoby. Kryterium oceny zachowania jest tu to, czy ten człowiek 

był upoważniony do posłużenia się e-pieczęcią osoby prawnej.  

 Opisywane przestępstwo może być popełnione wyłącznie przez działanie, ponieważ 

wyczerpanie znamiona czynu zabronionego wymaga tu aktywności podmiotu. Jest to 

przestępstwo o charakterze materialnym, gdyż do jego popełnienia konieczny  jest skutek 

w postaci posłużenia się pieczęcią elektroniczną bez uprawnień. Natomiast dla faktu jego 

popełnienia nieistotny jest rodzaj cyfrowych zasobów, które sprawca opatrzy e-pieczęcią oraz 

to, jakie motywacje stoją za takim działaniem. Nie ma więc znaczenia np. to, jaki rodzaj e-

dokumentu sprawca opatrzył w sposób bezprawny pieczęcią elektroniczną, a co za tym idzie 

jaką wagę ma ów e-dokument w obrocie prawnym. Przedmiotem wykonawczym przestępstwa 

może tu być zarówno zaawansowana, jak i kwalifikowana e-pieczęć rozumiane jako dane 

elektroniczne. Przestępstwo to ma charakter powszechny, ponieważ może popełnić je każdy 

z wyjątkiem nieletnich603 i podmiotów zbiorowych604. Oznacza to, że dana osoba prawna nie 

może popełnić przestępstwa posłużenia się e-pieczęcią innego podmiotu, ale już pracownikowi 

czy innemu przedstawicielowi tej osoby prawnej można przypisać taki czyn zabroniony. 

Wydaje się, że opisywane przestępstwo można popełnić jedynie umyślnie. Nawet bowiem 

w sytuacji, gdy mechanizm opatrywania e-pieczęcią e-dokumentów stanowi część systemu 

teleinformatycznego i pracownik, bądź inny przedstawiciel osoby prawnej nieuprawniony do 

posługiwania się e-pieczęcią przypadkowo dotrze do opcji ręcznego opatrzenia e-dokumentu 

pieczęcią elektroniczną, to zapewne w formie komunikatu systemowego zostanie poproszony 

 
603 Przestępstwo opisane w art. 40 ust. 2 ustawy o usługach zaufania nie zostało wymienione w ustawie 

z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t. jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 969) jako jeden z czynów 

karalnych, których dopuścić się może nieletni. 
604 Przestępstwo opisane w art. 40 ust. 2 ustawy o usługach zaufania nie zostało wymienione w ustawie 

z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz. U 

z 2020 r. poz. 358) jako jeden z czynów zabronionych, za które odpowiedzialność może ponosić podmiot 

zbiorowy, a więc m.in. osoba prawna.  
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o zatwierdzenie tej operacji, analogicznie jak zatwierdza się inne komendy w systemie. Trudno 

wówczas mówić o braku świadomości posłużenia się e-pieczęcią.  

 Z przestępstwem opisanym w art. 40 ust. 2 ustawy o usługach zaufania powiązany jest 

czyn zabroniony z art. 41 ustawy. W świetle tego przepisu, kto bez uprawnienia kopiuje lub 

przechowuje nieprzyporządkowane do niego dane do składania zaawansowanej pieczęci 

elektronicznej lub inne dane, które mogłyby służyć do ich odtworzenia, podlega grzywnie, 

karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat trzech. Ustawodawca wymienił dwa 

znamiona czynnościowe przestępstwa, a więc nieuprawnione kopiowanie lub przechowywanie  

danych niezbędnych do posługiwania się e-pieczęcią, przy czym wystarczy wykonanie jednej 

z tych czynności, by popełnić przestępstwo opisane w tym przepisie. Z drugiej strony, 

zastosowana w przepisie alternatywa wskazuje na to, że wykonanie obu przywołanych 

czynności nie powoduje popełnienia dwóch przestępstw. Czyn zabroniony wymaga wejścia 

w posiadanie przywołanych danych, co oznacza, że przestępstwo może być popełnione 

wyłącznie poprzez działanie i ma ono charakter materialny. Natomiast nie jest konieczne 

następcze wykorzystanie tych danych. Gdyby jednak doszło do wykorzystania danych, czyli de 

facto do nieuprawnionego użycia e-pieczęci, to wówczas popełnione zostałoby przestępstwo 

stypizowane w art. 40 ust. 2 ustawy. Opisywane przestępstwo można popełnić umyślnie, 

a w przypadku znamiona czynnościowego polegającego na nieuprawnionym przechowywaniu 

danych do składania e-pieczęci – również nieumyślnie. Można bowiem wyobrazić sobie 

sytuację, w której sprawca nie ma świadomości, że już samo posiadanie takich danych, bez 

zamiaru ich wykorzystania w obrocie prawnym, jest przez przepisy penalizowane. Krąg 

podmiotów, które mogą popełnić opisywany czyn zabroniony, jest taki sam, jak w przypadku 

przestępstwa z art. 40 ust. 2 ustawy.  

 Zdecydowanie węższy jest krąg możliwych sprawców przestępstwa określonego w art. 

42 ust. 1 ustawy o usługach zaufania. Zgodnie z tym przepisem, kto świadcząc usługi zaufania, 

wydaje certyfikat zawierający nieprawdziwe dane w celu popełnienia czynu zabronionego, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech. Nie 

chodzi przy tym o dostawcę usług zaufania, jeśli jest nim podmiot inny niż osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą. Przywołane przestępstwo nie zostało bowiem 

wymienione w ustawie z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary jako jeden z czynów zabronionych, za które odpowiedzialność 

może ponieść podmiot zbiorowy, a więc m.in. osoba prawna. Art. 42 ust. 1 ustawy o usługach 

zaufania ma więc dyscyplinować osoby fizyczne, które uczestniczą w świadczeniu usług 

zaufania, a konkretnie w wydawaniu certyfikatów m.in. pieczęci elektronicznych. Opisywane 
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przestępstwo można popełnić jedynie przez działanie i ma charakter materialny, gdyż dla jego 

popełnienia konieczne jest zaistnienie skutku w postaci powstania certyfikatu zawierającego 

nieprawdziwe dane. Wydaje się, że opisywany czyn zabroniony można popełnić zarówno 

umyślnie, jak i nieumyślnie. Można bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której wydanie 

wadliwego certyfikatu następuje wskutek niezachowania ostrożności na etapie weryfikacji 

uprawnień podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu, jak również braku lub 

niewłaściwego sprawdzenia autentyczności danych tego podmiotu. W odniesieniu do 

certyfikatu pieczęci elektronicznej chodzi o dane osoby prawnej. Miarkując wysokość kary sąd, 

mając na względzie art. 9  par. 3 k.k.605, powinien brać pod uwagę, czy sprawca miał 

świadomość, że wydając wadliwy certyfikat istnieje możliwość popełnienia czynu 

zabronionego z wykorzystaniem tego certyfikatu.  

Konsekwencją popełnienia przywołanego przestępstwa jest wprowadzenie do obrotu 

prawnego certyfikatu zawierającego nieprawdziwe dane. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy 

o usługach zaufania posłużenie się pieczęcią elektroniczną weryfikowaną takim certyfikatem 

w celu popełnienia czynu zabronionego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat trzech. Oznacza to, że takie same konsekwencje na gruncie 

przepisów karnych może ponieść zarówno wydający certyfikat oparty na nieautentycznych 

danych, jak i osoba wykorzystująca ten certyfikat. Stypizowany w tym przepisie czyn 

zabroniony tym różni się od przestępstw z art. 40 i 41 ustawy, że bazuje on na wykorzystaniu 

certyfikatu zawierającego fałszywe dane, podczas gdy wcześniejsze regulacje penalizują 

nieuprawnione kopiowanie, przechowywanie i wykorzystanie autentycznych danych do 

składania m.in. zaawansowanej i kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.  

Jak już wcześniej wskazano, świadczenie usług zaufania wiąże się z koniecznością 

zachowania w tajemnicy informacji i danych, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę 

dostawcę lub odbiorcę tych usług. Ściśle z tym obowiązkiem powiązany jest art. 43 ustawy 

o usługach zaufania, zgodnie z którym kto, będąc zobowiązanym do zachowania tajemnicy 

związanej ze świadczeniem usług zaufania, ujawnia lub wykorzystuje, wbrew warunkom 

określonym w przepisach o usługach zaufania, informacje objęte tajemnicą, podlega grzywnie. 

Surowsza kara za to przestępstwo grozi w przypadku zaistnienia co najmniej jednej 

z dodatkowych przesłanek. Chodzi o sytuację, w której sprawca dopuszcza się czynu 

zabronionego jako kwalifikowany dostawca usług zaufania, bądź popełnia przestępstwo w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. W takiej sytuacji, oprócz grzywny, sprawcy 

 
605 Art. 9 par. 3 k.k. stanowi: Sprawca ponosi surowszą odpowiedzialność, którą ustawa uzależnia od określonego 

następstwa czynu zabronionego, jeżeli następstwo to przewidywał albo mógł przewidzieć.  
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grozi kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat trzech. O ile posiadanie przez 

sprawcę statusu podmiotu kwalifikowanego jest kryterium formalnym, o tyle działanie 

związane z chęcią osiągnięcia korzyści odnosi się do motywacji sprawcy. Niezależnie jednak 

od rodzaju spełnionej przesłanki dodatkowej, jej zaistnienie prowadzi do ponoszenia surowszej 

odpowiedzialności.  

Charakter uzupełniający cytowanych przepisów karnych ma art. 45 ustawy o usługach 

zaufania. W świetle tego przepisu opisywanym wcześniej karom podlega także ten, kto 

dopuszcza się przywołanych czynów działając w imieniu lub w interesie innej osoby fizycznej, 

osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.  

W sytuacji, gdy pieczęć elektroniczna jest przedmiotem usług zaufania świadczonych 

przez określone podmioty, to powiązane z nią jest również pojęcie „strony ufającej” 

zdefiniowane jako osoba fizyczna lub prawna, która polega na identyfikacji elektronicznej lub 

usłudze zaufania606. Taki kształt definicji legalnej krytycznie ocenia Ł. Goździaszek. Twierdzi 

on, że definicja w brzmieniu przyjętym przez unijnego prawodawcę sugeruje, że w przypadku 

strony ufającej chodzi o jakąś osobę trzecią. Tymczasem w rzeczywistości stroną ufającą jest 

odbiorca polegający na usłudze zaufania. Jednocześnie podkreśla, że mylące jest także 

odwoływanie się do kwestii zaufania, gdyż w większym stopniu niż o ufanie chodzi 

o wykorzystywanie konkretnych narzędzi i mechanizmów informatycznych607. W przypadku 

pieczęci elektronicznej, niezależnie od jej rodzaju, stroną ufającą jest dowolny podmiot – osoba 

fizyczna, ale również osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej czy też organ administracji publicznej – który akceptuje tę pieczęć, przy czym 

akceptacja ta może być uzależniona chociażby od sprawdzenia ważności e-pieczęci, która 

posłużyła do opatrzenia zasobów cyfrowych. Weryfikacja e-pieczęci nie tylko leży w interesie 

strony ufającej, ale wręcz stanowi jej obowiązek, który wynika z polityki świadczenia usług 

zaufania wydanej przez dostawcę usług zaufania powiązanych z daną e-pieczęcią608. 

W elektronicznym obrocie prawnym odbywającym się z wykorzystaniem pieczęci 

elektronicznej strona ufająca stanowi trzeci podmiot odbywającej się interakcji, obok dostawcy 

usługi zaufania, w ramach której oferowane są usługi dotyczące e-pieczęci oraz obok 

dysponenta pieczęci elektronicznej. O ile dysponent e-pieczęci używa tego narzędzia, o tyle 

 
606 Art. 3 pkt 6 rozporządzenia eIDAS. 
607 Ł. Goździaszek, Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu…  
608 Zob. np. Centrum certyfikacji „CenCert”. Polityka certyfikacji dla certyfikatów niekwalifikowanych 

firmowych – wersja 1.2, https://www.cencert.pl/informacje-cencert/polityki-certyfikacji-i-regulaminy/, s. 15 

(dostęp: 26.10.2021 r.) oraz Polityka certyfikacji i Kodeks postępowania certyfikacyjnego niekwalifikowanych 

usług EuroCert – wersja 2, https://repozytorium.eurocert.pl/Polit_certyf_i_kodeks_post_certyf/aktualne/, s. 24 

(dostęp: 26.10.2021 r.). 
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strona ufająca może dokonać weryfikacji ważności pieczęci elektronicznej, korzystając w tym 

celu z rozwiązań oferowanych przez dostawcę usług zaufania. Odróżnia to elektroniczny obrót 

prawny od tradycyjnego, gdzie podmiot trzeci, jak dostawca usług zaufania, zazwyczaj nie 

występuje. Wyjątkiem są m.in. czynności wykonywane z udziałem notariusza.  

  

3.3. Uwarunkowania techniczne zaawansowanej pieczęci elektronicznej  

W doktrynie wyrażany jest zgodny pogląd, że podpis elektroniczny i pieczęć elektroniczną 

łączy informatyczne podobieństwo. Podkreśla się je także na poziomie aktów prawnych609. Tak 

jest w istocie, co oznacza, że różnice pomiędzy przywołanymi narzędziami wynikają nie 

z zastosowanych rozwiązań technicznych, bo te są zbieżne, a z regulacji prawnych 

przypisujących tym narzędziom odrębne role w elektronicznym obrocie prawnym.  

 W niniejszym opracowaniu, na potrzeby opisu informatycznej strony poszczególnych 

rodzajów e-pieczęci, następuje świadome posługiwanie się terminem rozwiązań technicznych, 

a nie technologicznych. Należy jednak zasygnalizować, że w literaturze nie występuje jednolita 

siatka pojęciowa w tym zakresie. Przykładowo, w publikacji „Podpisy elektroniczne, biometria, 

identyfikacja elektroniczna. Elektroniczny obrót prawny w społeczeństwie cyfrowym” 

M. Marucha-Jaworska pisząc o zagadnieniach informatycznych dotyczących e-podpisu 

tytułuje tę część jako „Rozwiązania techniczne podpisów elektronicznych”610. Z kolei 

J. Janowski w książce „Podpis elektroniczny w obrocie prawnym” część o tym samym zakresie 

tematycznym określił jako „Technologia i organizacja podpisu elektronicznego”611. 

Właściwsze wydaje się posługiwanie terminem „technika”, gdyż – jak wyjaśnia Z. Łucki – pod 

pojęciem tym kryje się to jak się coś wytwarza oraz jakimi urządzeniami lub narzędziami i przy 

użyciu jakich procesów612. Wskazówką w tym zakresie może być również samo rozporządzenie 

eIDAS, które w motywie 27 poświęconym neutralności technologicznej wskazuje, że określone 

w tym akcie skutki prawne powinny być osiągane za pomocą dowolnego środka technicznego, 

 
609 Np. w motywie 6 decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2015/1506 z 8.9.2015 r. ustanawiającej 

specyfikacje dotyczące formatów zaawansowanych podpisów elektronicznych oraz zaawansowanych pieczęci 

elektronicznych, które mają być uznane przez podmioty sektora publicznego, zgodnie z art. 27 ust. 5 i art. 37 ust. 

5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 

zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, wskazuje się wprost, że 

zaawansowane podpisy elektroniczne i zaawansowane pieczęcie elektroniczne są podobne pod względem 

technicznym.  
610 M. Marucha-Jaworska, Podpisy elektroniczne, biometria, identyfikacja elektroniczna. Elektroniczny obrót 

prawny w społeczeństwie cyfrowym, Warszawa 2015, Lex (dostęp: 26.10.2021 r.). 
611 J. Janowski, Podpis elektroniczny w obrocie prawnym, Warszawa 2007, Lex (dostęp: 26.10.2021 r.). 
612 Z. Łucki, Proszę… nie mówmy „technologia” na technikę, https://www.cri.agh.edu.pl/bip/63/11_63.htm 

(dostęp: 26.10.2021 r.). 
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o ile spełnione zostaną wymogi rozporządzenia eIDAS. Rozwiązania informatyczne, na 

których opiera się pieczęć elektroniczna, to właśnie wspomniane środki techniczne, których 

zastosowanie pozwala spełnić poszczególnym rodzajom e-pieczęci stawiane im przez przepisy 

wymogi.  

 W przypadku tradycyjnej pieczęci zamawiający, czyli osoba prawna, otrzymuje od 

producenta narzędzie mające fizyczną postać, które samo w sobie jest już pieczęcią. Jeśli chodzi 

o pieczęć elektroniczną, to osoba prawna nie uzyskuje od dostawcy usług zaufania e-pieczęci, 

jak przyjęło się uważać, ale całe instrumentarium niezbędne do złożenia takiej pieczęci. 

Natomiast pieczęć elektroniczna powstaje dopiero w momencie, kiedy osoba prawna użyje 

wspomnianego instrumentarium. Usługi zaufania nie polegają więc na oferowaniu e-pieczęci 

jako takiej, a na dostarczaniu rozwiązań technicznych pozwalających osobie prawnej 

wykreować taką pieczęć jako zabezpieczenie zasobów cyfrowych.  

 Często przywoływanym przykładem zwykłego podpisu elektronicznego osoby 

fizycznej jest imię i nazwisko tej osoby napisane przy użyciu klawiatury komputera czy 

urządzenia mobilnego na końcu wiadomości mejlowej. W przypadku pieczęci elektronicznej 

teoretycznie również można sobie wyobrazić sytuację, w której osoba prawna tworzy zwykłą 

e-pieczęć z pominięciem instrumentarium oferowanego przez dostawców usług zaufania. 

Jednocześnie należy wskazać, że wartość takiej e-pieczęci, chociażby pod kątem dowodowym, 

byłaby znikoma, dlatego też zasadne wydaje się pominięcie w rozważaniach na temat 

rozwiązań technicznych, tych e-pieczęci, które są tworzone bez wykorzystania instrumentarium 

oferowanego przez dostawców usług zaufania. Tym bardziej, że w przypadku zaawansowanej 

pieczęci elektronicznej, której poświęcony jest ten rozdział niniejszego opracowania, nie jest 

możliwe jej złożenie bez korzystania z usług świadczonych przez dostawców usług zaufania, 

co jest konsekwencją wymogów, jakie musi spełniać ten rodzaj e-pieczęci. W dalszej części 

rozważań, gdy mowa o rozwiązaniach technicznych pieczęci elektronicznej, należy rozumieć 

przez to rozwiązania oferowane w ramach usług zaufania.  

  Zaawansowana pieczęć elektroniczna opiera się na zastosowaniu kryptografii, czyli 

sztuki przekształcania treści zrozumiałej dla wszystkich w treść zaszyfrowaną, zrozumiałą 

jedynie dla wtajemniczonych znających dany szyfr613. To właśnie poziom rozwoju technik 

kryptograficznych, które można wykorzystać przy składaniu w postaci elektronicznej np. 

oświadczeń woli, pozwala zrównywać skutki prawne czynności prawnych dokonywanych 

 
613 M. Szymczak (red.), Słownik…, t. I, s. 1063. 
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w postaci elektronicznej z tymi realizowanymi tradycyjnymi sposobami614. Z kolei szyfrowanie 

odbywa się w oparciu o matematyczny schemat przekształcający zwany algorytmem615. Chodzi 

przy tym o algorytm asymetryczny będący przeciwieństwem algorytmu symetrycznego. 

Zestawienie tych dwóch rodzajów pozwala lepiej zrozumieć istotę algorytmu asymetrycznego, 

która sama w sobie jest skomplikowana. Otóż algorytm symetryczny opiera się jednym tajnym 

kluczu, który jest w posiadaniu zarówno nadawcy treści, jak i jej odbiorcy. Temu pierwszemu 

klucz służy do zaszyfrowania treści, podczas gdy temu drugiemu do jej odszyfrowania616. 

Z kolei używanie algorytmów asymetrycznych wymaga przyporządkowania nadawcy 

i adresatowi pary kluczy: prywatnego i publicznego617. Ten pierwszy ma charakter tajny i służy 

do składania pieczęci elektronicznej618. Z tego względu dostęp do niego powinien być ściśle 

reglamentowany i ograniczony wyłącznie do osób, które są uprawnione do działania w imieniu 

osoby prawnej. Jeśli mechanizm opatrywania e-dokumentów zaawansowaną pieczęcią 

elektroniczną jest wkomponowany w system teleinformatyczny, w którym te dokumenty 

powstają w danym podmiocie, wówczas odpowiednio reglamentowany powinien być dostęp 

do tego systemu. Z kolei klucz publiczny ma charakter jawny i służy adresatowi treści 

opatrzonej e-pieczęcią do weryfikacji tej e-pieczęci619. Jawność jest niezbędna, ponieważ 

odbiorca dokumentu elektronicznego opatrzonego e-pieczęcią musi mieć możliwość 

pozyskania tego klucza, aby sprawdzić ważność i autentyczność tejże e-pieczęci. Jednocześnie 

jawność klucza publicznego nie jest groźna, ponieważ na jego podstawie nie da się obliczyć 

odpowiedniego klucza prywatnego620. Asymetryczność polega na tym, że inny klucz służy do 

szyfrowania e-dokumentu, a inny do deszyfracji, co oznacza, że nie jest możliwe wykonanie 

obu tych operacji przy użyciu jednego klucza, jak ma to miejsce przy algorytmach 

symetrycznych621. Użycie pary kluczy ma zapewniać integralność danych w postaci 

elektronicznej zabezpieczanych e-pieczęcią, co oznacza, że klucze te stanowią 

urzeczywistnienie od strony technicznej wymogów określonych w cytowanym już wcześniej 

art. 36 lit. c oraz d rozporządzenia eIDAS.  

 
614 T. Kościelny, K. Szaniawski, Ustawa o podpisie elektronicznym. Komentarz, Kraków 2003, Lex (dostęp: 

26.10.2021 r.). 
615 J. Janowski, Podpis… 
616 M. Marucha-Jaworska, Podpisy… 
617 J. Janowski, Podpis… 
618 Kwalifikowany dostawca usług zaufania „CenCert”. Polityka dla kwalifikowanych usług zaufania – wersja 1.3, 

https://www.cencert.pl/informacje-cencert/polityki-certyfikacji-i-regulaminy/, s. 10 (dostęp: 26.10.2021 r.).  
619 Kwalifikowany dostawca usług zaufania „CenCert”. Polityka dla kwalifikowanych usług zaufania – wersja 1.3, 

https://www.cencert.pl/informacje-cencert/polityki-certyfikacji-i-regulaminy/, s. 10 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
620 B. Hołyst, J. Pomykała, Cyberprzestępczość, ochrona informacji i kryptologia, Prokuratura i Prawo, nr 1/2011. 
621 M. Marucha-Jaworska, Podpisy… 
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 Klucz prywatny może być przechowywany na karcie kryptograficznej, co obecnie jest 

już ugruntowanym rozwiązaniem. Jak wskazuje M. Marucha-Jaworska karta kryptograficzna 

może być określana mianem miniaturowego komputera, gdyż jej techniczne zaawansowanie 

umożliwia umieszczenie w chipie karty bezpiecznych algorytmów oraz klucza prywatnego, 

a także wykonywanie wszelkich operacji z wykorzystaniem tego klucza. Co więcej, ten ostatni 

proces ma miejsce w obrębie karty622. Karta wydawana przez dostawcę usług zaufania 

pozostaje nieaktywna do momentu jej jednorazowej aktywacji przez dysponenta e-pieczęci. 

Chodzi o to, by dysponent pieczęci elektronicznej miał pewność, że przed nim nikt nie korzystał 

z zapisanego na karcie klucza623. Do korzystania z karty kryptograficznej niezbędny jest 

czytnik, który umożliwia komunikację karty z komputerem. Zabezpieczeniem karty są 

indywidualnie nadawane dysponentowi e-pieczęci numery PIN oraz PUK, które dysponent 

otrzymuje na etapie zawierania umowy na usługi zaufania624. Przywołana wcześniej potrzeba 

reglamentowania przez dysponenta e-pieczęci dostępu do klucza prywatnego w praktyce 

polega na kontrolowaniu, kto (np. którzy pracownicy osoby prawnej) ma dostęp do karty 

i wspomnianych numerów PIN oraz PUK. To one bowiem stanowią barierę do posłużenia się 

kluczem prywatnym. Zachowanie tajności klucza prywatnego jest istotne, gdyż to właśnie jego 

ujawnienie nieuprawnionej osobie trzeciej mogłoby pozwolić jej fałszować dokumenty poprzez 

ich bezprawne autoryzowanie w imieniu prawowitego posiadacza klucza prywatnego625. 

W przypadku użytkowania karty kryptograficznej podmiotem generującym i zarządzającym 

danymi do składania e-pieczęci jest osoba prawna626.  

Na etapie unijnej reformy usług zaufania zaczął się jednak wykształcać drugi sposób. 

Mowa o mobilnej pieczęci elektronicznej. Nie jest to odrębny rodzaj e-pieczęci. Mobilna e-

pieczęć nie jest również pojęciem prawnym. Sama w sobie jest to po prostu zaawansowana albo 

kwalifikowana e-pieczęć, zaś przymiotnik „mobilna” odnosi się właśnie do sposobu 

przechowywania klucza prywatnego. Jeszcze lepiej widać to po określeniu tej e-pieczęci 

w języku angielskim mianem „remote electronic seal”. W języku angielskim przymiotnik 

„remote” oznacza „zdalny”627. W przypadku e-pieczęci chodzi o to, że klucz prywatny służący 

 
622 M. Marucha-Jaworska, Podpisy… 
623 Kwalifikowany dostawca usług zaufania „CenCert”. Polityka dla kwalifikowanych usług zaufania – wersja 

1.3, https://www.cencert.pl/informacje-cencert/polityki-certyfikacji-i-regulaminy/, s. 21 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
624 Polityka certyfikacji KIR dla kwalifikowanych usług zaufania – wersja 1.3, 

https://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/podstawy-prawne/, s. 26 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
625 M. Maciejewska-Szałas, Forma pisemna i elektroniczna czynności prawnych. Studium prawnoporównawcze, 

Warszawa 2014, s. 3. 
626 Bezpieczeństwo: Pieczęć elektroniczna, https://alebank.pl/bezpieczenstwo-pieczec-

elektroniczna/?id=285463&catid=31959 (dostęp: 26.10.2021 r.).   
627 Translatica – PWN, https://translatica.pl/szukaj/remote.html (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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do składania pieczęci elektronicznej nie jest przechowywany na karcie kryptograficznej 

pozostającej u dysponenta e-pieczęci, ale z dala od niego. Natomiast w żaden sposób mobilność 

nie wpływa na zdolność tej e-pieczęci do wywoływania skutków prawnych. W takiej sytuacji 

nie są niezbędne żadne dodatkowe fizyczne urządzenia, jak karta kryptograficzna czy czytnik, 

aby skorzystać z e-pieczęci. Klucz prywatny jest bowiem przechowywany w sprzętowym 

module kryptograficznym (HSM) znajdującym się w pomieszczeniach zarządzanych przez 

dostawcę usług zaufania. Dostęp do klucza prywatnego odbywa się wówczas po zalogowaniu 

dysponenta e-pieczęci do indywidualnego konta usługi zdalnej pieczęci elektronicznej628, co 

może nastąpić chociażby z poziomu urządzenia mobilnego, jak smartfon. Po zalogowaniu 

osoba prawna składa dyspozycję użycia e-pieczęci, natomiast podmiotem generującym 

i zarządzającym danymi do składania pieczęci elektronicznej pozostaje dostawca usług 

zaufania629. Poza czasem składania e-pieczęci  klucz prywatny przechowywany przez dostawcę 

usług zaufania pozostaje niejako w uśpieniu, tj. w trybie nieaktywnym630. Co ciekawe, 

logowanie do panelu umożliwiającego korzystanie z mobilnej pieczęci elektronicznej może 

wymagać nie tylko podania hasła, ale i potwierdzenia tej operacji przez e-podpis osoby 

fizycznej, która jest upoważniona przez osobę prawną631. Dostawcy usług zaufania oferują 

również instalację modułu kryptograficznego HSM w siedzibie dysponenta pieczęci 

elektronicznej i zintegrowanie mechanizmu generowania e-pieczęci z systemami 

teleinformatycznymi zarządzanymi przez dysponenta632.  

Drugim, obok pary kluczy, istotnym elementem zaawansowanej pieczęci elektronicznej 

jest certyfikat. Ten komponent techniczny służy zagwarantowaniu autentyczności pochodzenia 

danych w postaci elektronicznej opatrywanych e-pieczęcią, co oznacza, że stanowi on 

realizację wymogów wskazanych w art. 36 lit. a oraz b rozporządzenia eIDAS. O ile bowiem 

para kluczy służy do szyfrowania i deszyfrowania treści opatrywanej e-pieczęcią, o tyle 

certyfikat wiąże dane służące do składania zaawansowanej pieczęci elektronicznej z konkretną 

 
628 Polityka certyfikacji i Kodeks postępowania certyfikacyjnego kwalifikowanych usług zaufania EuroCert – 

wersja 4.0, https://repozytorium.eurocert.pl/Polit_certyf_i_kodeks_post_certyf/aktualne/, s. 44  (dostęp: 

26.10.2021 r.). 
629 Kwalifikowany dostawca usług zaufania „CenCert”. Polityka dla kwalifikowanych usług zaufania – wersja 1.3, 

https://www.cencert.pl/informacje-cencert/polityki-certyfikacji-i-regulaminy/, s. 37 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
630 Kwalifikowany dostawca usług zaufania „CenCert”. Polityka dla kwalifikowanych usług zaufania – wersja 1.3, 

https://www.cencert.pl/informacje-cencert/polityki-certyfikacji-i-regulaminy/, s. 37 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
631 Kwalifikowany dostawca usług zaufania „CenCert”. Polityka dla kwalifikowanych usług zaufania – wersja 1.3, 

https://www.cencert.pl/informacje-cencert/polityki-certyfikacji-i-regulaminy/, s. 37 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
632 Zob. Polityka świadczenia usług zaufania CUZ Sigillum – wersja 1.3, https://sigillum.pl/Pliki, s. 39 (dostęp: 

26.10.2021 r.) oraz https://www.elektronicznypodpis.pl/oferta/hsmdlapieczcielektronicznej/ (dostęp: 26.10.2021 

r.), przy czym ten dostawca usług zaufania oferuje przywołaną usługę jedynie w zakresie kwalifikowanej pieczęci 

elektronicznej. 
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osobą prawną. W certyfikacie e-pieczęci znajdują się dane osoby prawnej, jak chociażby jej 

firma albo nazwa organu administracji publicznej, numer rejestrowy czy też data ważności 

samego certyfikatu. W przypadku zaawansowanych pieczęci elektronicznej nie ma przepisów 

narzucających katalog danych osoby prawnej, które muszą zostać zapisane w certyfikacie. 

Gwarantem tego, że dany certyfikat jest przyporządkowany do określonej osoby prawnej jest 

dostawca usług zaufania, który na etapie wydawania certyfikatu potwierdza prawdziwość 

danych osoby prawnej. To zasadnicza różnica względem tradycyjnej pieczęci, gdzie takiej 

gwarancji ze strony producenta pieczęci czy też punktu usługowego oferującego pieczęcie po 

prostu nie ma.  

W literaturze podkreśla się, że wadą algorytmów asymetrycznych jest mała szybkość 

szyfrowania i deszyfrowania633. W konsekwencji w przypadku składania zaawansowanej 

pieczęci elektronicznej, podobnie jak przy e-podpisach, w pierwszej kolejności dochodzi do 

wygenerowania skrótu danych w postaci elektronicznej, czyli np. e-dokumentu, które mają być 

zabezpieczone przy użyciu opisywanego narzędzia. J. Janowski definiuje skrót e-dokumentu 

jako ciąg bitów, czyli cyfr w systemie dwójkowym o wartości 0 lub 1634, ujawniony w wartości 

matematycznej, powstałej po nieodwracalnym przekształceniu innej wartości matematycznej, 

reprezentującej ciąg bitów składających się na skracany e-dokument635. Z jednej strony skrót 

ma długość krótszą aniżeli e-dokument, zaś z drugiej reprezentuje całą treść dokumentu 

elektronicznego, dzięki czemu najmniejsza nawet ingerencja w treść powoduję modyfikację 

skrótu636. Następnie skrót łączy się z kluczem prywatnym i w ten sposób dochodzi do 

opatrzenia pieczęcią elektroniczną e-dokumentu, który można wysłać do adresata. 

Od strony technicznej możliwe jest opatrzenie dokumentu elektronicznego równolegle 

e-pieczęcią osoby prawnej oraz podpisem elektronicznym osoby fizycznej upoważnionej do 

działania w imieniu osoby prawnej. Taka operacja nie jest potrzebna ze względów 

bezpieczeństwa, gdyż wystarczy użycie jednego z przywołanych narzędzi do zagwarantowania 

integralności treści e-dokumentu. Natomiast uzasadnieniem mogą być kwestie prawne i to, że 

bez odpowiedniego przepisu e-pieczęć osoby prawnej nie wywołuje skutków prawnych takich, 

jak posłużenie się e-podpisem reprezentanta osoby prawnej. Z drugiej strony osoba prawna 

chce wyeliminować wątpliwości co do źródła pochodzenia e-dokumentu. Pieczęć elektroniczna 

pozwala bowiem uniknąć konieczności rekonstruowania i sprawdzania ścieżki pełnomocnictw 

 
633 M. Marucha-Jaworska, Podpisy… 
634 E. Sobol (red.), Ilustrowany słownik języka polskiego, Warszawa 1999, s. 73. 
635 J. Janowski, Podpis… 
636 M. Marucha-Jaworska, Podpisy… 
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w celu potwierdzenia, że osoba fizyczna, która podpisała e-dokument, rzeczywiście działa 

w imieniu danej osoby prawnej. Należy bowiem pamiętać, że w publicznie dostępnych 

rejestrach (w przypadku m.in. spółek) czy też w biuletynach informacji publicznej urzędów 

obsługujących organy administracji publicznej co do zasady nie publikuje się list osób 

upoważnionych do działania w imieniu tych podmiotów oraz zakresów udzielonych 

pełnomocnictw. Tymczasem takie sprawdzenie może być trudne do zautomatyzowania – tj. 

może wymagać dokonywania weryfikacji przez człowieka – co negatywnie wpływa na 

efektywność elektronicznego obrotu prawnego w organizacjach, gdzie dochodzi do wymiany 

wielu e-dokumentów, zaś do działania z ramienia osoby prawnej uprawnionych jest wiele osób, 

w tym szeregowi pracownicy. Rozwiązanie może stanowić przywołana koncepcja użycia 

dwóch narzędzi jednocześnie. W takiej sytuacji użycie podpisu elektronicznego osoby 

fizycznej upoważnionej do działania w imieniu osoby prawnej służy temu, aby e-dokument 

wywarł określone skutki prawne, np. żeby doszło do skutecznego złożenia oświadczenia woli 

osoby prawnej. Natomiast wykorzystanie pieczęci elektronicznej pod tym samym e-

dokumentem ma na celu jednoznacznie potwierdzić adresatowi, że wystawcą tego dokumentu 

jest osoba prawna. Na rynku są dostępne rozwiązania polegające na umieszczeniu na jednej 

karcie kryptograficznej certyfikatu dla pieczęci elektronicznej osoby prawnej i certyfikatu dla 

e-podpisu osoby fizycznej reprezentującej daną organizację637.  

Innym, możliwym do zastosowania rozwiązaniem jest opatrzenie e-dokumentu 

pieczęcią elektroniczną przy jednoczesnym wskazaniu w treści tego dokumentu osoby 

fizycznej, która działając w imieniu osoby prawnej użyła tej e-pieczęci. Należy jednak 

pamiętać, że to rozwiązanie nie jest analogiczne do zaprezentowanego we wcześniejszym 

akapicie. Wskazanie w treści dokumentu elektronicznego imienia, nazwiska oraz numeru 

PESEL lub numeru służbowego osoby fizycznej, która opatruje dokument pieczęcią 

elektroniczną nie wyczerpuje bowiem obowiązku użycia zaawansowanego czy 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby fizycznej działającej w imieniu osoby 

prawnej. A taki obowiązek często występuje w przepisach. Przykładem jest cytowany już 

wcześniej art. 781 k.c., zgodnie z którym do zachowania elektronicznej formy czynności 

prawnej niezbędne jest złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Po otrzymaniu dokumentu elektronicznego opatrzonego e-pieczęcią, adresat może 

sprawdzić jego integralność i autentyczność pochodzenia. Potrzebuje do tego klucza 

 
637 Kwalifikowany dostawca usług zaufania „CenCert”. Polityka dla kwalifikowanych usług zaufania – wersja 1.3, 

https://www.cencert.pl/informacje-cencert/polityki-certyfikacji-i-regulaminy/, s. 19 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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publicznego nadawcy. Ten ostatni jest zawarty w certyfikacie, który jest mu dostarczany razem 

z e-dokumentem. Sam certyfikat należy sprawdzić pod kątem jego ważności, czyli 

zweryfikować, czy nie upłynął okres, na jaki został wydany osobie prawnej, czy nie został 

czasowo zawieszony, bądź unieważniony. Sprawdzenia można dokonać korzystając z listy 

unieważnionych certyfikatów (ang. Certificate Revocation List, CRL) albo za pomocą usługi 

OCSP (ang. Online Certificate Status Protocol). Z kolei dzięki kluczowi wyodrębnia skrót 

treści otrzymanego e-dokumentu z pieczęci elektronicznej. Skrót odzwierciedla treść e-

dokumentu z chwili jego opatrzenia e-pieczęcią. Jednocześnie odbiorca generuje skrót 

z otrzymanego e-dokumentu. Weryfikacja e-pieczęci sprowadza się do porównania obu 

skrótów. Podobnie jak w przypadku podpisów elektronicznych zbieżność skrótów oznacza brak 

modyfikacji treści e-dokumentu pomiędzy jego zabezpieczeniem e-pieczęcią a momentem 

dotarcia do adresata. Potwierdza to również, że e-pieczęć została złożona z wykorzystaniem 

klucza prywatnego dysponenta e-pieczęci. Z kolei rozbieżność skrótów wskazuje na 

modyfikacje treści lub to, że e-pieczęć nie została złożona w oparciu o klucz prywatny 

dysponenta e-pieczęci638. Poprawna weryfikacja narzędzia stanowi niezaprzeczalny dowód na 

to, iż podpisany przy użyciu tego narzędzia dokument został nadany przez osobę posiadającą 

odpowiedni klucz szyfrujący, co z kolei uniemożliwia tej osobie wyparcie się bycia źródłem 

tego dokumentu639.  

Mając na względzie przedstawiony powyżej sposób wymiany dokumentów 

elektronicznych opatrzonych e-pieczęcią, za trafne można uznać stwierdzenie sformułowane 

przez A. Monarchę-Matlak, że „komunikacja w ramach technologii informacyjno-

komunikacyjnych jest rezultatem złożonych i wielokrotnych operacji techniczno-fizycznych 

i formalno-logicznych”640.  

Podobnie jak w przypadku podpisów elektronicznych, e-pieczęć może być powiązana 

z dokumentem elektronicznym wskutek świadomej decyzji osoby fizycznej, która, działając 

z upoważnienia osoby prawnej, wydaje oprogramowaniu polecenie opatrzenia tego dokumentu 

pieczęcią elektroniczną. Tym poleceniem jest chociażby komenda autoryzowana numerem 

PIN. W takiej sytuacji, od strony technicznej, opatrzenie e-dokumentu pieczęcią elektroniczną 

pozostaje tym samym, co użycie e-podpisu. Inny jest jedynie podmiot, z którym powiązany jest 

e-dokument. Nie jest nim osoba fizyczna, a osoba prawna. Istnieje jednak drugi sposób 

 
638 M. Marucha-Jaworska, Podpisy… 
639 W. Gogłoza, R. Kosieradzki, Forma i skutki prawne podpisu elektronicznego, Studia Iuridica Lublinesia, nr 

4/2004, s. 78. 
640 A. Monarcha-Matlak, Wpływ komunikacji elektronicznej na prawo administracyjne, [w:] J. Jagielski, 

M. Wierzbowski, Prawo administracyjne dziś i jutro, Warszawa 2018, Lex (dostęp: 26.10.2021 r.).  



174 

 

składania pieczęci elektronicznej. W opracowaniach podejmujących problematykę tego 

narzędzia regularnie podnoszona jest możliwość jej wykorzystania w systemach, w których 

dochodzi do zautomatyzowanego, tj. odbywającego się bez udziału czynnika ludzkiego, 

wytwarzania dokumentów elektronicznych. Jest to koncepcja możliwa do wdrażania, ponieważ 

patrząc od strony technicznej pieczęć elektroniczna może być dodawana do e-dokumentów 

maszynowo przez oprogramowanie będące częścią systemu teleinformatycznego, w ramach 

którego masowo generowane są te e-dokumenty. A więc jednocześnie z chwilą powstania 

dokumentu elektronicznego w danym systemie może on być zabezpieczany e-pieczęcią. 

Zastosowanie takiego mechanizmu nie dotyczy tylko systemów o rozbudowanej 

infrastrukturze. Mechanizm maszynowego opatrywania e-dokumentów pieczęcią elektroniczną 

jest możliwy do wdrożenia również w ramach oprogramowania powiązanego z takimi 

urządzeniami, jak skanery czy aparaty fotograficzne. O tym ostatnim przykładzie pisał 

M. Tabor641.  

Przywołane rozwiązanie wpisuje się w tendencję polegającą na automatyzacji 

procesów, w ramach których tworzone są dokumenty elektroniczne. Te ostatnie generowane są 

wówczas bez wiedzy człowieka. Przykład mogą stanowić faktury w postaci e-dokumentu, które 

otrzymuje klient sklepu internetowego. Faktur tych nie generuje pracownik przedsiębiorcy, 

a właśnie system teleinformatyczny odpowiadający za funkcjonowanie sklepu. Tego rodzaju 

procesy zachodzą również w administracji publicznej. Przykładem są e-dokumenty, które 

pobiera się z rejestrów urzędowych lub sądowych. Użytkownik, który dzięki dedykowanym 

temu usługom online, pobiera dokument elektroniczny chociażby z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej czy też Krajowego Rejestru Sądowego nie jest 

obsługiwany przez pracownika administracji publicznej. Dokument elektroniczny, na który 

zgłasza zapotrzebowanie, generuje dla niego system teleinformatyczny. W tego typu 

przypadkach nie ma potrzeby, by e-dokumenty swoim podpisem elektronicznym opatrywał 

człowiek, bo nie on stworzył treść tych dokumentów. Jednocześnie istnieje potrzeba 

zagwarantowania integralności i autentyczności pochodzenia automatycznie generowanych 

dokumentów elektronicznych. Rozwiązanie przynosi tu włączenie mechanizmu wykorzystania 

e-pieczęci w proces automatycznego tworzenia i przekazywania adresatowi dokumentów 

elektronicznych. Stanowi to alternatywę dla sytuacji, w której e-dokumenty są tworzone 

w sposób masowy przez systemy teleinformatyczne, ale pozostają w żaden sposób 

niezabezpieczone.  

 
641 M. Tabor, Postaw… 
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Do aspektów technicznych odnosi się art. 37 ust. 1 rozporządzenia eIDAS, zgodnie 

z którym jeżeli państwo członkowskie wymaga zaawansowanej pieczęci elektronicznej do 

skorzystania z usługi online oferowanej przez podmiot sektora publicznego lub w jego imieniu, 

to państwo członkowskie uznaje zaawansowane pieczęcie elektroniczne, zaawansowane 

pieczęcie elektroniczne oparte na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznych 

i kwalifikowane pieczęcie elektroniczne co najmniej w formatach lub wykorzystujące metody 

określone w decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2015/1506 z 8.9.2015 r. 

ustanawiającej specyfikacje dotyczące formatów zaawansowanych podpisów elektronicznych 

oraz zaawansowanych pieczęci elektronicznych, które mają być uznane przez podmioty sektora 

publicznego, zgodnie z art. 27 ust. 5 i art. 37 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu 

do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym642. Z kolei art. 37 ust. 2 rozporządzenia 

eIDAS stanowi, że jeżeli państwo członkowskie dla wskazanych usług wymaga 

zaawansowanej pieczęci elektronicznej opartej na kwalifikowanym certyfikacie, to jest 

zobligowane uznawać zaawansowane pieczęcie elektroniczne oparte na kwalifikowanym 

certyfikacie i kwalifikowane pieczęcie elektroniczne co najmniej w formatach lub 

wykorzystujące metody określone w decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2015/1506. 

W ten sposób podmioty sektora publicznego lub podmioty oferujące usługi online 

w imieniu podmiotów sektora publicznego, wymagając zaawansowanej pieczęci elektronicznej 

lub zaawansowanej pieczęci elektronicznej opartej na kwalifikowanym certyfikacie, są 

zobligowane do uznawania e-pieczęci w formatach XML, CMS lub PDF na poziomie 

zgodności B, T lub LT, bądź zastosowanie formatu ASiC (ang. Associated Signature 

Container), jeżeli te e-pieczęcie są zgodne ze specyfikacjami technicznymi wymienionymi 

w załączniku do tej decyzji643. Są to tzw. formaty referencyjne. Ponadto podmioty sektora 

publicznego są zobowiązane uznawać formaty e-pieczęci inne niż wcześniej wskazane, pod 

warunkiem, że państwo członkowskie, w którym siedzibę ma dostawca usług zaufania, 

z których korzysta dysponent e-pieczęci, oferuje metody walidacji e-pieczęci innego państwa 

członkowskiego, nadające się w miarę możliwości do automatycznego przetwarzania644. 

Metody tej walidacji, w ramach której potwierdzana jest ważność pieczęci elektronicznej, 

muszą spełniać określone wymogi. Po pierwsze mają umożliwiać pozostałym państwom 

członkowskim walidację otrzymanej e-pieczęci w trybie online, nieodpłatnie i w sposób 

 
642 Dz. Urz. UE z 2016 r. L 235, s. 37. 
643 Art. 3 decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2015/1506. 
644 Art. 4 decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2015/1506. 
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zrozumiały dla osób, dla których dany język nie jest językiem ojczystym. Po drugie metody te 

są wskazane w dokumencie opatrzonym pieczęcią, w e-pieczęci lub w nośniku e-dokumentu. 

Po trzecie metody te potwierdzają ważność zaawansowanej pieczęci elektronicznej, pod 

warunkiem że:  

• certyfikat, który towarzyszy zaawansowanej e-pieczęci, był ważny 

w momencie jej składania, a w przypadku gdy zaawansowana pieczęć 

elektroniczna jest potwierdzana kwalifikowanym certyfikatem pieczęci 

elektronicznej, to ten ostatni musi być zgodny z wymogami określonymi 

w załączniku III rozporządzenia eIDAS oraz musiał zostać wydany przez 

kwalifikowanego dostawcę usług zaufania; 

• dane służące do walidacji pieczęci elektronicznej odpowiadają danym 

dostarczonym stronie ufającej;  

• niepowtarzalny zestaw danych reprezentujących dysponenta e-pieczęci został 

prawidłowo dostarczony stronie ufającej; 

• wyraźnie wskazano stronie ufającej, że użyte zostało kwalifikowane urządzenie 

do składania e-pieczęci (dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy takie użycie miało 

miejsce); 

• integralność danych w postaci elektronicznej potwierdzonych e-pieczęcią nie 

została naruszona; 

• wymogi przewidziane dla zaawansowanej pieczęci elektronicznej (określone 

odpowiednio w art. 36 rozporządzenia eIDAS) zostały spełnione w momencie 

składania pieczęci elektronicznej; 

• system wykorzystany do walidacji zaawansowanej pieczęci elektronicznej 

zapewnia stronie ufającej prawidłowy wynik procesu walidacji i umożliwia 

wykrycie przez nią wszelkich kwestii istotnych dla bezpieczeństwa. 

Wykorzystywane obecnie rozwiązania techniczne dla pieczęci elektronicznej mogą 

w przyszłości ulegać modyfikacjom. Pozwala na to jedna z zasad rozporządzenia eIDAS, czyli 

opisana w rozdziale drugim niniejszego opracowania zasada neutralności technologicznej. 

Należy jednak pamiętać, że użyteczność nowych rozwiązań, jeśli takowe się pojawią, będzie 

zależała od szybkości adaptacji otoczenia, w tym administracji publicznej, do zmian. Zgodnie 

bowiem z motywem 23 rozporządzenia eIDAS w zakresie, w jakim ten akt prawny tworzy 

obowiązek uznania usługi zaufania, taka usługa zaufania może nie zostać uznana wtedy, gdy 

adresat tego obowiązku nie może jej odczytać lub zweryfikować z powodów technicznych 
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będących poza bezpośrednią kontrolą tego adresata. Ponadto obowiązek ten nie powinien sam 

w sobie nakładać na organ publiczny wymogu uzyskania sprzętu i oprogramowania 

niezbędnych do zapewnienia technicznej możliwości odczytania wszystkich istniejących usług 

zaufania.   

 

3.4. Skutki prawne określone w aktach prawa Unii Europejskiej  

Sposób wykorzystania pieczęci elektronicznej wynika z samej jej definicji legalnej. Dane 

w postaci elektronicznej, np. ujęte w strukturę dokumentu elektronicznego, opatruje się e-

pieczęcią w celu zapewnienia autentyczności pochodzenia oraz integralności tych danych. Jeśli 

więc potrzebą osoby prawnej jest po prostu zabezpieczenie określonych zasobów cyfrowych, 

przy braku dodatkowych wymogów dotyczących mechanizmów zabezpieczających dane 

w postaci elektronicznej, to użycie w tym celu pieczęci elektronicznej jest działaniem 

właściwym i wystarczającym. Jednakże, jeśli dane w postaci elektronicznej mają być 

wykorzystane w elektronicznym obrocie prawnym, to o użyteczności posłużenia się pieczęcią 

elektroniczną decyduje to, czy i jakie skutki prawne dla takiego wykorzystania określają 

przepisy.  Również rodzaj pieczęci elektronicznej wpływa na skutki prawne, które wywołuje 

posługiwanie się tym narzędziem w obrocie prawnym.   

Najbardziej ogólnym przepisem, który można odnieść do kwestii skutków prawnych 

zaawansowanej e-pieczęci jest art. 35 ust. 1 rozporządzenia eIDAS, cytowany już w rozdziale 

drugim niniejszego opracowania. Zgodnie z tym przepisem pieczęci elektronicznej nie można 

odmówić skutku prawnego ani dopuszczalności jako dowodu w postępowaniu sądowym 

wyłącznie z tego powodu, że pieczęć ta ma postać elektroniczną lub że nie spełnia wymogów 

dla kwalifikowanych pieczęci elektronicznych. Jak już wcześniej wyjaśniono, polskie 

tłumaczenie tego przepisu może wywoływać wrażenie, że zakaz dyskryminacji e-pieczęci 

w obrocie prawnym dotyczy stricte postępowań sądowych. Tymczasem tekst rozporządzenia 

eIDAS w języku angielskim wskazuje raczej na postępowanie prawne, a więc kategorię szerszą.   

W przeciwieństwie do kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, zaawansowana e-

pieczęć nie wywołuje transgranicznego skutku prawnego, co oznacza, że taki rodzaj 

opisywanego narzędzia wydany w jednym państwie członkowskim UE nie musi być 

traktowany jako zaawansowana pieczęć elektroniczna w pozostałych państwach UE. Takie 

ograniczenie wynika z tego, że o ile w przypadku kwalifikowanej e-pieczęci unijny 

prawodawca expressis verbis zdecydował o wywoływaniu transgranicznego skutku, o tyle 
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w odniesieniu do zaawansowanej e-pieczęci analogiczna regulacja nie znalazła się 

w rozporządzeniu eIDAS.  

W prawodawstwie UE przepisy wskazujące na możliwość zastosowania 

zaawansowanej pieczęci elektronicznej w konkretnych procesach nie występują na szeroką 

skalę. Nie oznacza to jednak, że rozporządzenie eIDAS wraz z aktami wykonawczymi stanowi 

jedyny akt prawny, w którym pojawia się odwołanie do e-pieczęci. W celu zidentyfikowania 

oraz dokonania przeglądu wszystkich unijnych aktów prawnych odwołujących się w treści do 

pieczęci elektronicznej, przeprowadzono badanie. Chodzi przy tym o akty mające charakter 

wiążący, czyli rozporządzenia, dyrektywy oraz decyzje645. W pierwszej kolejności 

wykorzystano wyszukiwarkę stanowiącą integralną część Dziennika Urzędowego UE646, czyli 

oficjalnego publikatora aktów prawnych, aby zidentyfikować akty prawa zawierające w treści 

pojęcie „pieczęć elektroniczna” wraz z jego odmianami. Zastosowano następujące kryteria 

wyszukiwania: „Zbiór” – Prawo i orzecznictwo UE – Akty prawne, „Wyszukiwanie tekstowe” 

– „pieczęć” oraz „pieczęci”, „W tytule” – tak, „W tekście” – tak, „Wyszukiwanie według daty” 

– okres od 1.7.2016 r. do 31.12.2021 r. W przypadku kryterium dotyczącego wyszukiwania 

tekstowego tak szerokie jego sformułowanie, zamiast posłużenie się wprost pojęciem „pieczęć 

elektroniczna”, minimalizowało ryzyko pominięcia dokumentów, w których z różnych 

przyczyn, choćby redakcyjnych, np. słowa „pieczęć” i „elektroniczna” nie wystąpiłyby obok 

siebie, mimo że od strony merytorycznej dokumenty te odnosiłyby się do pieczęci 

elektronicznej. Pozostałe kryteria wyszukiwania nie zostały zastosowane, aby nie zawężać 

wyników wyszukiwania. W drugim etapie badania spośród wszystkich wyszukanych 

dokumentów zawierających frazę „pieczęć” oraz „pieczęci”, poprzez analizę ich treści, 

wyodrębniono te odnoszące się do pieczęci elektronicznej lub zaawansowanej pieczęci 

elektronicznej. Pozwoliło to ocenić zakres przepisów odwołujących się do wspomnianych 

narzędzi. W ten sposób powstało zestawienie statystyczne zaprezentowane w tabeli 2.

 
645 Art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  
646 Zob. https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?action=update&qid=1626794031455 (dostęp: 

26.10.2021 r.).   
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Tabela 2. Zagadnienie pieczęci elektronicznej lub zaawansowanej pieczęci elektronicznej 

w aktach prawa Unii Europejskiej 

 

Liczba aktów prawa Unii Europejskiej, w których wystąpiło odwołanie do pieczęci elektronicznej lub 

zaawansowanej pieczęci elektronicznej 

Rodzaj aktu 1.7-31.12.2016 r. 1.1-31.12.2017 r. 1.1-31.12.2018 r. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE, , rozporządzenie Rady UE 

0 0 0 

Rozporządzenie delegowane 0 0 0 

Rozporządzenie wykonawcze 0 0 0 

Decyzja wykonawcza 0 0 1647 

SUMA 0 0 1 

 

  

 
647 Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej nr 2018/1553 z 15.10.2018 r. w sprawie warunków uznawania 

elektronicznych świadectw fitosanitarnych wydanych przez krajowe organizacje ochrony roślin państw trzecich 

(Dz. Urz. UE z 2018 r. L 260, s. 22; nie obowiązuje). 
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Liczba aktów prawa Unii Europejskiej, w których wystąpiło odwołanie do pieczęci elektronicznej lub 

zaawansowanej pieczęci elektronicznej 

Rodzaj aktu 1.1-31.12.2019 r. 1.1-31.12.2020 r. 1.1-31.12.2021 r. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE, , rozporządzenie Rady UE 

1648 0 1649 

Rozporządzenie delegowane 1650 0 0 

Rozporządzenie wykonawcze 3651 1652 4653 

Decyzja wykonawcza 0 0 0 

SUMA 5 1 5 

 
648 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2019/816 z 17.4.2019 r. ustanawiające 

scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach 

skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby 

uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniające 

rozporządzenie (UE) 2018/1726 (Dz. Urz. UE z 2019 r. L 135, s. 1). 
649 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2021/953 z 14.6.2021 r. w sprawie ram wydawania, 

weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia 

w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) (Dz. Urz. UE z 2021 r. L 211, s. 1). 
650 Rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej nr 2019/829 z 14.3.2019 r. uzupełniające rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, 

upoważniające państwa członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw na potrzeby badań urzędowych, 

celów naukowych lub edukacyjnych, doświadczeń, selekcji odmianowych lub hodowli (Dz. Urz. UE z 2019 r. L 

137, s. 15). 
651 Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2019/1714 z 30.9.2019 r. zmieniające rozporządzenia 

(WE) nr 136/2004 i (WE) nr 282/2004 w odniesieniu do wzoru wspólnego dokumentu weterynaryjnego wejścia 

dotyczącego produktów i zwierząt oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 w odniesieniu do wzoru 

wspólnotowego dokumentu wejścia dotyczącego niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od 

zwierząt (Dz. Urz. UE z 2019 r. L 261, s. 1); rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2019/1715 

z 30.9.2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania informacjami w zakresie 

kontroli urzędowych oraz jego składników systemowych („rozporządzenie w sprawie systemu IMSOC”) (Dz. Urz. 

UE z 2019 r. L 261, s. 37);  rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2019/1793 z 22.10.2019 r. 

w sprawie tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych i środków nadzwyczajnych regulujących 

wprowadzanie do Unii niektórych towarów z niektórych państw trzecich, wykonujące rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 i (WE) 178/2002 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009, 

(UE) nr 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 i (UE) 2018/1660 (Dz. Urz. UE z 2019 r. L 277, s. 89). 
652 Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2020/1158 z 5.8.2020 r. w sprawie warunków 

regulujących przywóz żywności i pasz pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni 

jądrowej w Czarnobylu (Dz. Urz. UE z 2020 r. L 257, s. 1). 
653 Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2021/547 z 29.3.2021 r. zmieniające rozporządzenie 

wykonawcze (UE) 2019/1715 w odniesieniu do procedur opracowania i korzystania z systemu ADIS i systemu 

EUROPHYT, wydawania elektronicznych świadectw zdrowia zwierząt, świadectw urzędowych, świadectw 

zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych i dokumentów handlowych, stosowania podpisów elektronicznych 

i funkcjonowania systemu TRACES oraz uchylające decyzję 97/152/WE (Dz. Urz. UE z 2021 r. L 109, s. 60); 

rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2021/1079 z 24.6.2021 r. ustanawiające szczegółowe zasady 

wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/880 w sprawie 

wprowadzania i przywozu dóbr kultury (Dz. Urz. UE z 2021 r. L 234, s. 67); rozporządzenie wykonawcze Komisji 

Europejskiej nr 2021/1533 z 17.9.2021 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności 

pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima i uchylające 

rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/6 (Dz. Urz. UE z 2021 r. L 330, s. 72); rozporządzenie wykonawcze 

Komisji Europejskiej nr 2021/1900 z 27.10.2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1793 

w sprawie tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych i środków nadzwyczajnych regulujących 

wprowadzanie do Unii niektórych towarów z niektórych państw trzecich, wykonujące rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 i (WE) nr 178/2002 (Dz. Urz. UE z 2021 r. L 387, s. 78). 
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Pierwszy, poza rozporządzeniem eIDAS, akt prawa UE wskazujący konkretny 

przypadek wykorzystania zwykłej, bądź zaawansowanej e-pieczęci, został wydany dopiero 

15.10.2018 r. Nieobowiązująca już decyzja wykonawcza 2018/1553 wskazywała warunki, 

jakie muszą spełniać świadectwa fitosanitarne mające postać elektroniczną. Dokument taki 

musiał być wystawiony dla roślin i produktów roślinnych, które pochodziły z państwa trzeciego 

wobec UE i które trafiały do obszaru celnego UE. Jako jeden z wymogów wprowadzono 

opatrzenie wspomnianego dokumentu zaawansowaną lub kwalifikowaną pieczęcią 

elektroniczną krajowej organizacji ochrony roślin wydającej świadectwo lub zaawansowanym 

lub kwalifikowanym e-podpisem przedstawiciela prawnego krajowej organizacji ochrony 

roślin wydającej świadectwo654. 

W okresie od 1.1. do 31.12.2019 r. unijny prawodawca wydał pięć aktów, w których 

treści odwoływał się do zwykłej, bądź zaawansowanej pieczęci elektronicznej. Każdy z nich 

zawierał wskazanie konkretnego procesu, w ramach którego obligatoryjnie albo fakultatywnie 

stosuje się e-pieczęć.  

W rozporządzeniu delegowanym 2019/829 pieczęć elektroniczna pojawia się we 

wzorze dokumentu upoważniającego, który jest wydawany na potrzeby wprowadzania lub 

przemieszczania do UE agrofagów, roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów do 

celów naukowych lub edukacyjnych, doświadczeń, selekcji odmianowej lub hodowli. Unijny 

prawodawca wskazując we wzorze sposób autoryzacji upoważnienia zaznaczył, że następuje 

to przez użycie „pieczęci elektronicznej i podpisu elektronicznego właściwego organu”655. 

W analogiczny sposób w rozporządzeniu 2019/816 określono sposób podpisywania formularza 

wniosku o informacje na temat tego, czy i które państwo członkowskie UE posiada informacje 

z rejestrów karnych dotyczące obywatela państwa trzeciego656. Użycie w przywołanych aktach 

spójnika „i” wskazuje, że e-podpisu i e-pieczęci należy użyć jednocześnie. Jak już wskazano, 

posłużenie się oboma narzędziami nie zwiększa bezpieczeństwa dokumentu wobec przypadku 

użycia tylko jednego z tych narzędzi. Takie sformułowanie może wynikać z próby prostego, 

bezrefleksyjnego przełożenia przez prawodawcę jeden do jednego wzoru dokumentu w postaci 

papierowej, gdzie stosuje się właśnie pieczęć i podpis, na wzór dokumentu w postaci 

elektronicznej. Tymczasem praktyka utrwalona w odniesieniu do dokumentów papierowych, 

czyli jednoczesne stosowanie pieczęci i podpisu, nie zawsze sprawdza się w przypadku e-

dokumentów.  

 
654 Art. 2 ust. 1 lit. d decyzji wykonawczej 2018/1553. 
655 Załączniki I-II do rozporządzenia delegowanego 2019/829.  
656 Załączniki I do rozporządzenia delegowanego 2019/816. 
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E-pieczęć pojawiła się również w rozporządzeniu wykonawczym 2019/1714 

poświęconym procedurze wypełniania i przekazywania wspólnotowego świadectwa 

weterynaryjnego dla wwozu do UE i przewozu zwierząt oraz produktów odzwierzęcych 

z państw trzecich (ang. Common Veterinary Entry Document, CVED). Procedura odbywała się 

drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu zintegrowanego skomputeryzowanego systemu 

weterynaryjnego (ang. Trade Control and Expert System, TRACES). Dokument w punkcie 

kontroli granicznej wypełniał w ramach kompetencji urzędowy lekarz weterynarii, co miało 

potwierdzać przeprowadzenie przez niego stosownej kontroli. Dokument musiał być opatrzony 

zaawansowaną lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną właściwego organu wydającego, do 

którego należał urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej lub inny urzędowy 

lekarz weterynarii działający pod jego nadzorem. Przepisy dotyczące użytkowania e-pieczęci 

w opisanym zakresie już nie obowiązują, ponieważ moc utraciły bazowe regulacje, które 

nowelizowało rozporządzenie wykonawcze 2019/1714. 

Kolejnym aktem prawnym, w którym odwołanie do e-pieczęci nastąpiło w kontekście 

dokumentów przetwarzanych w ramach systemu TRACES, jest rozporządzenie wykonawcze 

2019/1715. Zostało ono następnie znowelizowane rozporządzeniem wykonawczym 2021/547, 

na mocy którego poszerzono liczbę dokumentów opatrywanych pieczęcią elektroniczną. 

Wspomniane wcześniej dokumenty CVED zostały zastąpione wspólnotowymi zdrowotnymi 

dokumentami wejścia CHED wystawianymi w postaci elektronicznej dla przesyłek zwierząt 

i towarów wprowadzanych do UE i przemieszczanych na jej terenie, a także świadectwami 

urzędowymi. Mogą być one wydawane w systemie TRACES. Wśród wymogów, jakie muszą 

spełniać przywołane dokumenty, jest opatrzenie ich zaawansowaną lub kwalifikowaną 

pieczęcią elektroniczną właściwego organu wydającego świadectwo657. W przypadku 

niektórych kategorii dokumentów e-pieczęć można zastąpić zaawansowanym lub 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przedstawiciela prawnego organu658. Nakaz 

stosowania e-pieczęci w odniesieniu do określonych danych w postaci elektronicznej może 

wynikać z intencji towarzyszących unijnemu prawodawcy, którą jest dążenie do automatyzacji 

procesu wymiany tych danych659.  

Z obszarem rolno-spożywczym wiąże się także rozporządzenie wykonawcze 

2019/1793. Ustanowiło ono wzór świadectwa urzędowego towarzyszącego przesyłce żywności 

i paszy z niektórych państw trzecich, które podlegają szczególnym warunkom wprowadzania 

 
657 Art. 39 ust. 1 lit. c, art. 39a lit. c, art. 39b lit. a-b, art. 41 lit. a-b rozporządzenia wykonawczego 2019/1715. 
658 Art. 39 ust. 1 lit. c rozporządzenia wykonawczego 2019/1715. 
659 Motyw 2 rozporządzenia wykonawczego 2019/1715. 
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na terytorium UE ze względu na ryzyko zanieczyszczenia toksynami oraz zanieczyszczenia 

mikrobiologicznego. Jeśli dokument ten jest przedkładany w elektronicznym systemie 

zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych (IMSOC), a wzór wymaga użycia 

pieczęci, to jej elektronicznym odpowiednikiem jest pieczęć elektroniczna660. Wzór 

świadectwa został zmieniony na mocy rozporządzenia wykonawczego 2021/1900, przy czym 

zapis dotyczący e-pieczęci pozostał taki sam. 

Okres od 1.1. do 31.12.2020 r. przyniósł zaledwie jeden akt prawny, w którym unijny 

prawodawca wskazał zastosowanie zwykłej, bądź zaawansowanej pieczęci elektronicznej. Na 

podstawie rozporządzenia wykonawczego 2020/1158 unijny prawodawca wskazał określone 

produkty rolne, dla których ustanowiono maksymalne dozwolone poziomy skażenia. Chodzi 

o produkty pochodzące z państw trzecich, na obszarze których mogą oddziaływać pierwiastki 

radioaktywne uwolnione do atmosfery w związku z wypadkiem w elektrowni jądrowej 

w Czarnobylu w 1986 r. Takie produkty muszą posiadać świadectwo urzędowe, jeśli mają trafić 

na obszar UE. Rozporządzenie wykonawcze 2020/1158 określa wzór wspomnianego 

dokumentu, wskazując jednocześnie, że jeśli jest on sporządzany w postaci elektronicznej, to 

odpowiednikiem pieczęci tradycyjnej, o której mowa we wzorze, jest pieczęć elektroniczna661.  

W okresie od 1.1. do 31.12.2021 r. wydano pięć aktów prawa unijnego zawierających 

odniesienie do stosowania zwykłej lub zaawansowanej e-pieczęci. W rozporządzeniu 

wykonawczym 2021/1079 uregulowano ramy prawne systemu elektronicznego kontroli 

przywozu pewnych dóbr kultury na teren UE (ICG). Wnioski o pozwolenie na przywóz 

posiadacz dóbr składa się w postaci elektronicznej662. Z kolei urzędnik zatwierdzający, który 

reprezentuje właściwy organ, podpisuje elektroniczne pozwolenia na przywóz swoim podpisem 

elektronicznym, a następnie opatruje te dokumenty zaawansowaną lub kwalifikowaną 

pieczęcią elektroniczną organu. To nie koniec. Ostatnim etapem jest opatrzenie przez system 

ICG pozwolenia zaawansowaną lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną663. 

Kolejny akt to rozporządzenie 2021/953. Na jego mocy Komisja Europejska i państwa 

członkowskie UE tworzą i utrzymują oparte na infrastrukturze klucza publicznego ramy 

zaufania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID-19664. Celem funkcjonowania tych ram jest 

niezawodne i bezpieczne wydawanie przywołanych dokumentów, a także możliwość 

weryfikacji ich autentyczności, ważności i integralności. Natomiast osiąganie tych celów opiera 

 
660 Załącznik IV do rozporządzenia wykonawczego 2019/1793. 
661 Załącznik IV do rozporządzenia wykonawczego 2020/1158. 
662 Art. 17 ust. 1 rozporządzenia 2021/1079. 
663 Art. 17 ust. 2 rozporządzenia 2021/1079. 
664 Art. 4 rozporządzenia 2021/953. 
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się na stosowaniu pieczęci elektronicznej665. W cytowanych przepisach mowa o zwykłej e-

pieczęci, ale w motywie 18 rozporządzenia 2021/951 unijny prawodawca precyzuje, że aby 

zapewnić wysoki poziom zaufania do autentyczności, ważności i integralności zaświadczeń 

COVID-19 państwa członkowskie UE powinny priorytetowo traktować użycie zaawansowanej 

pieczęci elektronicznej.  

W rozporządzeniu wykonawczym 2021/1533 ustanowiono wzór świadectwa 

urzędowego dla określonych produktów żywnościowych i pasz wwożonych do UE z Japonii. 

Regulacja wynika z konieczności zachowania kontroli nad tym, czy wskazane produkty nie 

stanowią zagrożenia dla zdrowia publicznego oraz zdrowia zwierząt w UE w związku z tym, 

że pochodzą lub są wysyłane z kraju, w którym 11.3.2011 r. doszło do awarii w elektrowni 

jądrowej Fukushima. System świadectw ma umożliwiać właśnie taką kontrolę. W instrukcji, 

stanowiącej integralną część rozporządzenia wykonawczego, a dotyczącej wypełniania 

świadectwa, unijny prawodawca zaznaczył, że jeżeli wzór dokumentu przewiduje użycie 

pieczęci, to w przypadku, gdy świadectwo ma postać elektroniczną, odpowiednikiem 

tradycyjnie rozumianej pieczęci jest pieczęć elektroniczna.  

Ostatnimi aktami wydanym w przywołanym okresie były opisane już rozporządzenie 

wykonawcze 2021/547 oraz rozporządzenie wykonawcze 2021/1900. 

Przeprowadzona analiza wskazuje, że poza rozporządzeniem eIDAS i towarzyszącymi 

mu aktami wykonawczymi, unijny prawodawca nie przyjął innych regulacji o charakterze 

ramowym dotyczących e-pieczęci. Jednocześnie w okresie od 1.7.2016 do 31.12.2021 r. wydał 

12 aktów, w których wskazał konkretne procesy na poziomie unijnym, gdzie wykorzystuje się 

zwykłą, bądź zaawansowaną e-pieczęć, przy czym pierwszy z tych aktów jest datowany na 

15.10.2018 r., co oznacza, że został przyjęty po upływie ponad dwóch lat od momentu 

rozpoczęcia stosowania rozporządzenia eIDAS. Liczba wydanych aktów prawa UE 

odwołujących się do e-pieczęci jest mniejsza aniżeli liczba regulacji ustanawianych 

w systemach prawa krajowego państw członkowskich. Wynika to z tego, że liczba obszarów 

regulowanych przez prawo unijne jest mniejsza od liczby spraw, które pozostają w kompetencji 

prawodawców krajowych. Natomiast można spodziewać się, że w kolejnych latach liczba 

aktów prawa UE odwołujących się do zastosowania e-pieczęci będzie rosła. Istnieje bowiem 

tendencja coraz szerszego umiejscawiania w prawie unijnym kwestii proceduralnych666, 

 
665 Art. 2 pkt 11 rozporządzenia 2021/953. 
666 M. Wilbrandt-Gotowicz, Aksjologia stosowania prawa administracyjnego, [w:] J. Zimmermann (red.),  

Aksjologia prawa administracyjnego, Warszawa 2017, t. I, Lex (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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tymczasem pieczęć elektroniczna jest narzędziem, dla którego różnego rodzaju procedury 

stanowią naturalny obszar wykorzystania. 

Charakterystyczne dla działań unijnego prawodawcy jest otwarcie na wszystkie rodzaje 

e-pieczęci przewidziane w rozporządzeniu eIDAS, a już w szczególności na zaawansowaną 

i kwalifikowaną e-pieczęć. W większości analizowanych aktów dopuszczalne jest zamienne 

stosowanie obu rodzajów e-pieczęci, a nie jedynie kwalifikowanej. Oznacza to, że użyteczność 

zaawansowanej pieczęci elektronicznej na poziomie procedur regulowanych przez prawo 

unijne nie jest wcale mniejsza aniżeli użyteczność kwalifikowanej e-pieczęci. 

 

3.5 Skutki prawne określone w aktach prawa krajowego 

Bazując na już poczynionych uwagach można stwierdzić, że regulacje prawa UE w zakresie 

określenia skutków prawnych posługiwania się pieczęcią elektroniczną są lakoniczne. 

Tymczasem użyteczność tego narzędzia w dużej mierze zależy od regulacji, które wskażą 

konkretne skutki prawne e-pieczęci. Brak takich przepisów lub ich wąski zakres osłabia 

możliwości rozwoju pieczęci elektronicznej. W tej sytuacji uwidacznia się rola krajowych 

prawodawców. W obliczu braku kompleksowej regulacji prawa UE to od ich decyzji zależy 

bowiem przypisywanie poszczególnym rodzajom pieczęci elektronicznej określonych skutków 

prawnych. Może to przy tym polegać na wskazywaniu szerokiego zakresu używania e-pieczęci 

(np. umieszczenie w prawie administracyjnym procesowym podstawy do opatrywania e-

pieczęcią decyzji administracyjnych), jak i punktowym dopuszczaniu użycia opisywanego 

narzędzia w ściśle określonych procesach (np. zabezpieczanie e-pieczęcią dokumentów 

przesyłanych w celu wykonania konkretnego obowiązku prawnego).      

Dla oceny skutków prawnych zaawansowanej pieczęci elektronicznej istotne znaczenie 

ma art. 18 ust. 1 ustawy o usługach zaufania. Wprowadza on generalną zasadę, że pieczęć 

elektroniczna weryfikowana za pomocą certyfikatu wywołuje skutki prawne, jeżeli została 

złożona w okresie ważności tego certyfikatu. Z tej regulacji wprost wynika, że nie można 

skutecznie posłużyć się e-pieczęcią w sytuacji, gdy certyfikat nie jest już ważny. Jednocześnie 

ustawodawca poczynił zastrzeżenie, że brak skutku prawnego e-pieczęci wystąpi również 

wówczas w okresie zawieszenia certyfikatu wykorzystywanego do weryfikacji pieczęci 

elektronicznej667. Informacja o zawieszeniu certyfikatu jest udostępniana w ramach usługi 

informowania o statusie certyfikatu. Taki sposób formułowania regulacji jest zasadny, 

 
667 Art. 18 ust. 2 ustawy o usługach zaufania. 
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ponieważ zawieszenie nie oznacza unieważnienia certyfikatu, więc zawieszenie nie wyczerpuje 

hipotezy zawartej w art. 18 ust. 1 ustawy o usługach zaufania.  

W celu odpowiedzi na pytanie, jak polski prawodawca poradził sobie z postawionym 

nim zadaniem w odniesieniu do zwykłej i zaawansowanej pieczęci elektronicznej, tj. czy 

system prawa krajowego przewiduje zastosowanie tych narzędzi na szeroką skalę, bądź 

w określonych procesach, należy pogłębić analizę przedstawioną w rozdziale drugim 

niniejszego opracowania. Wskazano tam w ujęciu ilościowym występowanie zagadnienia 

pieczęci elektronicznej w aktach prawa krajowego w okresie od 1.7.2016 r., jako daty 

rozpoczęcia stosowania rozporządzenia eIDAS, do 31.12.2021 r. Już ta analiza pokazała, że nie 

było to występowanie powszechne. Pogłębienie analizy poprzez zidentyfikowanie wśród aktów 

prawa krajowego odwołań wyłącznie do zwykłej e-pieczęci i zaawansowanej e-pieczęci, tj. 

z pominięciem kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, prowadzi do wniosku, że te zagadnienia 

występują rzadko, stanowiąc pojedyncze przypadki.    

 

Tabela 3. Zagadnienie pieczęci elektronicznej lub zaawansowanej pieczęci elektronicznej 

w aktach prawa krajowego 

 

Liczba aktów prawa krajowego, w których wystąpiło odwołanie do pieczęci elektronicznej lub 

zaawansowanej pieczęci elektronicznej 

Rodzaj aktu 1.7-31.12.2016 r.  1.1-31.12.2017 r. 1.1-31.12.2018 r. 

Ustawa 1668 0 0 

Ustawa nowelizująca 0 0 2669 

Rozporządzenie 3670 1671 4672 

 
668 Ustawa z 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. 
669 Ustawa z 13.9.2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

ustawa z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych 

ustaw. 
670 Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 27.12.2016 r. w sprawie środków i warunków technicznych 

służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru 

Finansowego; rozporządzenie ministra cyfryzacji z 5.10.2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej 

platformy usług administracji publicznej; rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 5.10.2016 r. w sprawie 

dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci 

elektronicznej. 
671 Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 

elektronicznych. 
672 Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 25.4.2018 r. w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego 

wypisu i wyciągu z aktu notarialnego; rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 28.5.2018 r. 

w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące; rozporządzenie 
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Rozporządzenie nowelizujące 1673 0 0 

SUMA 5 1 6 

 

Liczba aktów prawa krajowego, w których wystąpiło odwołanie do pieczęci elektronicznej lub 

zaawansowanej pieczęci elektronicznej 

Rodzaj aktu 1.1-31.12.2019 r. 1.1-31.12.2020 r. 1.1-31.12.2021 r. 

Ustawa 0 1674 0 

Ustawa nowelizująca 2675 2676 2677 

Rozporządzenie 0 6678 2679 

Rozporządzenie nowelizujące 1680 0 0 

SUMA 3 9 4 

 

Nie wszystkie wskazane w tabeli przypadki, gdy prawodawca krajowy odwołuje się do 

pojęć „pieczęć elektroniczna” lub „zaawansowana pieczęć elektroniczna”, oznaczają, że 

w danym akcie przewiduje się role dla tych rodzajów e-pieczęci w określonych procesach 

 
ministra zdrowia z 14.9.2018 r. w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno-technicznych dla 

Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi; rozporządzenie ministra cyfryzacji 

z 10.9.2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego. 
673 Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.10.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 
674 Ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. 
675 Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych 

ustaw; ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-

zdrowia. 
676 Ustawa z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2; ustawa z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu 

w związku z wystąpieniem COVID-19. 
677 Ustawa z 30.3.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw; ustawa z 14.10.2021 r. 

o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. 
678 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.3.2020 r. w sprawie dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, 

sporządzanych na informatycznych nośnikach danych; rozporządzenie ministra finansów z 26.5.2020 r. w sprawie 

kas rejestrujących mających postać oprogramowania; rozporządzenie ministra cyfryzacji z 29.6.2020 r. w sprawie 

profilu zaufanego i podpisu zaufanego; rozporządzenie ministra finansów z 15.7.2020 r. w sprawie oświadczenia 

zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz 

wezwania do jego złożenia; rozporządzenie ministra finansów z 24.7.2020 r. w sprawie przekazywania tytułu 

wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego; rozporządzenie ministra finansów z 24.7.2020 r. 

w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia. 
679 Rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 12.1.2021 r. w sprawie wzorów tytułów 

wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej; rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii 

z 12.9.2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących. 
680 Rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 10.1.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz 

szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych 

przyrządów pomiarowych. 
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obrotu prawnego. Przykład na to, że tak nie jest, stanowi chociażby szeroko opisywana 

w niniejszym opracowaniu ustawa o usługach zaufania. Mimo że pojawia się w niej pojęcie 

„zaawansowana pieczęć elektroniczna”, to nie następuje to w kontekście przyznania temu 

rodzajowi e-pieczęci roli w jakichś procesach, nie ma w tym akcie prawnym ustanowienia 

określonych zastosowań wspomnianego narzędzia. Do pewnego momentu prowadziło to do 

sytuacji, w której bardzo mało było konkretnych procesów, w których zaawansowana e-pieczęć 

okazywała się przydatna. I to niezależnie od tego, czy mowa o sferze stosunków 

cywilnoprawnych, czy też obszarach działalności administracji publicznej.  

 Spośród pięciu aktów prawa krajowego odwołujących się w swojej treści do pieczęci 

elektronicznej lub zaawansowanej pieczęci elektronicznej, które zostały wydane w okresie od 

1.7 do 31.12.2016 r., trzy wskazywały konkretne zastosowanie tych narzędzi.  Nieobowiązujące 

już rozporządzenie ministra cyfryzacji z 5.10.2016 r. w sprawie profilu zaufanego 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej wskazywało, że złożenie podpisu 

potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP było możliwe w okresie ważności tego profilu 

i wymagało opatrzenia przez ePUAP pieczęcią elektroniczną wykorzystywaną do zapewnienia 

integralności i autentyczności wykonania operacji681.  

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rozwoju i finansów z 27.12.2016 r. w sprawie 

środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez 

podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego pieczęcią elektroniczną opatruje 

się potwierdzenie przekazania przez podmiot nadzorowany informacji wymaganych 

przepisami regulującymi funkcjonowanie rynku kapitałowego. Przekazanie odbywa się za 

pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) zarządzanego 

przez Komisję Nadzoru Finansowego682.  

Z kolei w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów z 5.10.2016 r. w sprawie 

dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych 

w postaci elektronicznej wskazano, że przez podpisanie przywołanych w tytule dokumentów 

rozumie się czynność polegającą na złożeniu podpisu elektronicznego lub pieczęci 

elektronicznej683. Podpisanie stanowi część procesu tworzenia dokumentu elektronicznego684. 

 
681 Par. 13 rozporządzenia ministra cyfryzacji z 5.10.2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy 

usług administracji publicznej. 
682 Par. 3 ust. 5 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 27.12.2016 r. w sprawie środków i warunków 

technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję 

Nadzoru Finansowego. 
683 Par. 3 pkt 1 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 5.10.2016 r. w sprawie dokumentów związanych 

z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej. 
684 Par. 4 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 5.10.2016 r. w sprawie dokumentów związanych 

z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej. 
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Takie brzmienie przepisu wskazuje na możliwość użycia również zaawansowanej pieczęci 

elektronicznej, która zajmuje w hierarchii wyższą pozycję niż zwykła e-pieczęć. Natomiast 

utrwalenie dokumentu polega na jego zapisaniu na informatycznym nośniku danych w sposób 

zapewniający zachowanie jego integralności i możliwość odczytania wszystkich informacji 

zawartych w tym dokumencie aż do zakończenia okresu przechowywania dokumentu685. 

Prawodawca sugeruje, że do utrwalenia dokumentu można zastosować kwalifikowany podpis 

elektroniczny lub kwalifikowaną pieczęć elektroniczną686. W tym przypadku prawodawca nie 

odnosi się do zaawansowanej e-pieczęci. 

W okresie od 1.1 do 31.12.2017 r. wydano jeden akt prawa krajowego odwołujący się 

w swojej treści do pieczęci elektronicznej lub zaawansowanej pieczęci elektronicznej.  

W rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, które obecnie już nie 

obowiązuje, wskazano, że przekazanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, 

następowało za pomocą środków komunikacji elektronicznej, których użycie zapewniało co 

najmniej spełnienie wymagań przewidzianych dla systemu teleinformatycznego w rozumieniu 

ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną687, w tym wymagań 

odpowiadających minimalnym wymaganiom określonym w przepisach wydanych na 

podstawie art. 18 ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne688. Wśród innych wymogów, które musiały być spełnione podczas użycia 

środka komunikacji elektronicznej, prawodawca wymienił m.in. konieczność zapewnienia 

identyfikacji podmiotów przekazujących dokumenty związane z zamówieniem689. 

Jednocześnie przewidziano, że użycie środków komunikacji elektronicznej innych niż faks oraz 

środki spełniające przywołane wcześniej wymogi, wiązało się z koniecznością zapewnienia co 

najmniej ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do informacji, w tym przez 

wykorzystanie bezpiecznego szyfrowanego połączenia, a także obowiązkiem zapewnienia 

 
685 Par. 5 ust. 1 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 5.10.2016 r. w sprawie dokumentów związanych 

z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej. 
686 Par. 5 ust. 2 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 5.10.2016 r. w sprawie dokumentów związanych 

z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej. 
687 T. jedn. z 2020 r. poz. 344. 
688 Par. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 

i przechowywania dokumentów elektronicznych. 
689 Par. 3 ust. 1 pkt 2-5 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 

i przechowywania dokumentów elektronicznych. 
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integralności i autentyczności przekazywanych informacji, w tym możliwości stosowania 

pieczęci elektronicznej albo podpisu elektronicznego w rozumieniu rozporządzenia eIDAS, 

innego niż kwalifikowany podpis elektroniczny690.  

Spośród sześciu aktów prawa krajowego odwołujących się w swojej treści do pieczęci 

elektronicznej lub zaawansowanej pieczęci elektronicznej, które zostały wydane w okresie od 

1.1 do 31.1.2018 r., wszystkie wskazywały konkretne zastosowanie tych narzędzi.  Ustawa 

z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz 

niektórych innych ustaw wprowadziła definicję legalną podpisu zaufanego, którego 

autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra 

właściwego do spraw informatyzacji. Z kolei uchylone już rozporządzenie ministra cyfryzacji 

z 10.9.2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego przewidywało, że  weryfikacja 

integralności danych podpisanych przy użyciu podpisu zaufanego oraz autentyczności tego 

podpisu dokonywana była za pomocą certyfikatu pieczęci elektronicznej udostępnionego przez 

ministra właściwego do spraw informatyzacji pod adresem elektronicznym wskazanym 

w biuletynie informacji publicznej na stronie podmiotowej tego ministra. 

Z kolei rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 25.4.2018 r. w sprawie sposobu 

sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego stanowi jeden z niewielu 

aktów prawa krajowego, który odwołuje się wyłącznie do zaawansowanej pieczęci 

elektronicznej. Reguluje on warunki organizacyjno-techniczne umieszczania w Centralnym 

Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych wymienionych w tytule 

rozporządzenia dokumentów. Dokumenty te przechowuje się w warunkach zapewniających 

opatrzenie ich zaawansowaną pieczęcią elektroniczną w momencie ich wydawania691. Do 

29.2.2020 r. istniał wyjątek pozwalający na używanie zwykłej pieczęci elektronicznej692.  

W rozporządzeniu ministra przedsiębiorczości i technologii z 28.5.2018 r. w sprawie 

kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące prawodawca 

wskazał, że w przypadku kas umożliwiających przekaz danych, proces ten odbywa się za 

pomocą protokołu komunikacyjnego, zaś do kasy przyporządkowana jest unikalna para kluczy 

asymetrycznych, z których klucz prywatny jest przechowywany w kasie i wykorzystywany do 

podpisywania dokumentów fiskalnych i niefiskalnych, zaś klucz publiczny kasy jest 

 
690 Par. 3 ust. 2 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 

dokumentów elektronicznych. 
691 Par. 3 rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 25.4.2018 r. w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego 

wypisu i wyciągu z aktu notarialnego. 
692 Par. 5 rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 25.4.2018 r. w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego 

wypisu i wyciągu z aktu notarialnego. 
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wykorzystywany do weryfikacji tych dokumentów693. Klucz publiczny jest przekazywany 

przez kasę w postaci zestawu danych podczas fiskalizacji kasy694. Natomiast dane są 

zaszyfrowane kluczem publicznym odbiorcy oraz zawierają numer unikatowy kasy 

i wspomniany klucz publiczny przyporządkowany do kasy. Ten ostatni musi być podpisany 

podpisem elektronicznym lub pieczęcią elektroniczną producenta kasy695. Opisywane 

rozporządzenie obowiązywało do 2.5.2021 r. Jednakże przywołany sposób wykorzystania e-

pieczęci został ponownie wskazany w rozporządzeniu ministra rozwoju, pracy i technologii 

z 12.9.2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących. 

Kolejnym aktem prawa krajowego wydanym w przywołanym okresie była ustawa 

z 13.9.2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 

w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. W tym przypadku prawodawca wprowadził 

obowiązek opatrywania pieczęcią elektroniczną dokumentu elektronicznego zapisanego 

w formacie XML, który minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje do ZUS. Mowa więc 

o wykorzystaniu e-pieczęci w komunikacji wewnątrz administracji publicznej. Dokument 

elektroniczny, o którym mowa w przywołanym przepisie, zawiera informacje z rejestru 

asystentów medycznych696.  

W rozporządzeniu ministra zdrowia z 14.9.2018 r. w sprawie minimalnych wymagań 

organizacyjno-technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami 

Leczniczymi pieczęć elektroniczna została wskazana jako sposób zabezpieczania dokumentu 

elektronicznego zawierającego komunikat z danymi określonymi w ustawie z 6.9.2001 r. – 

Prawo farmaceutyczne697, które podmiot zobowiązany przekazuje w ramach tytułowego 

systemu698. W przepisie podkreślono, że e-pieczęć musi być przyporządkowana do 

 
693 Par. 42 ust. 2 rozporządzenia ministra przedsiębiorczości i technologii z 28.5.2018 r. w sprawie kryteriów 

i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. 
694 Par. 42 ust. 6 rozporządzenia ministra przedsiębiorczości i technologii z 28.5.2018 r. w sprawie kryteriów 

i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Natomiast zgodnie z definicją legalną 

sformułowaną w par. 2 pkt. 7 rozporządzeniu ministra przedsiębiorczości i technologii z 28.5.2018 r. w sprawie 

kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące przez fiskalizację kasy rozumie 

się jednokrotny i niepowtarzalny proces inicjujący pracę pamięci fiskalnej i pamięci chronionej, zakończony 

wydrukiem raportu fiskalnego fiskalizacji. 
695 Par. 42 ust. 7 rozporządzenia ministra przedsiębiorczości i technologii z 28.5.2018 r. w sprawie kryteriów 

i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. 
696 Art. 54a ust. 9 ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1133 ze zm.). 
697 T. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 ze zm. 
698 Par. 2 ust. 3 rozporządzenia ministra zdrowia z 14.9.2018 r. w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno-

technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. 
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konkretnego podmiotu odpowiedzialnego, podmiotu uprawnionego do importu równoległego, 

apteki, punku aptecznego, działu farmacji szpitalnej lub hurtowni farmaceutycznej. Takie 

brzmienie przepisu może być problematyczne. Pokazuje również, że stosunkowo krótki okres, 

jaki minął od wprowadzenia do polskiego porządku prawnego e-pieczęci do momentu, gdy 

formułowano cytowany przepis, niekorzystnie wpłynął na osadzenie w świadomości 

pracodawcy rozumienia istoty tego narzędzia. Głównym ograniczeniem związanym 

z posługiwaniem się e-pieczęcią, co już wielokrotnie podkreślano, jest to, że jest to narzędzie 

przeznaczone tylko dla osób prawnych. Tymczasem cytowany przepis nie do końca przewiduje 

sytuację, że wymienione w nim podmioty mogą być prowadzone również przez osoby fizyczne. 

O ile w przypadku apteki ogólnodostępnej i punktu aptecznego prawodawca wskazał, że 

dokument elektroniczny zawierający komunikat z wymaganymi danymi może być opatrzony – 

zamiast e-pieczęcią – również certyfikatem do uwierzytelniania danych, o którym mowa w art. 

2 pkt 3 ustawy z 28.4.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia699, o tyle takiego 

wyjątku zabrakło dla innych podmiotów700. Tymczasem chociażby hurtownia farmaceutyczna 

może być prowadzona również przez osobę fizyczną mającą zarejestrowaną działalność 

gospodarczą701. Tego rodzaju nieścisłości w formułowaniu przepisów odnoszących się do 

pieczęci elektronicznej mogą przyczyniać się do powstawania chaosu legislacyjnego, wskutek 

którego powstają wątpliwości dotyczące kompatybilności unijnych i krajowych ram prawnych 

e-pieczęci.  

W okresie od 1.1 do 31.12.2019 r. wydano trzy akty prawa krajowego odwołujące się 

w swojej treści do pieczęci elektronicznej lub zaawansowanej pieczęci elektronicznej. 

Pierwszym było rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 10.1.2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do 

pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań 

i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów 

pomiarowych. W nowelizowanym rozporządzeniu wskazano, że dane zarejestrowane przy 

użyciu przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów, jeżeli są transmitowane, powinny zawierać 

sumy kontrolne lub pieczęcie elektroniczne, a także mogą zawierać dodatkowo podpisy 

elektroniczne osób dokonujących pomiaru. Celem jest zagwarantowanie niezmienności danych 

 
699 T. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 666 ze zm. 
700 Par. 2 ust. 3 rozporządzenia ministra zdrowia z 14.9.2018 r. w sprawie minimalnych wymagań organizacyjno-

technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. 
701 Zob. art. 75 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne.  
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na etapie ich wymiany pomiędzy przyrządem a oprogramowaniem zewnętrznym 

współpracującym z przyrządem, bądź systemami ogólnodostępnymi702. 

Drugi akt prawny, to zarazem pierwsza próba ustanowienia szerokiego zastosowania 

zaawansowanej e-pieczęci. Chodzi o ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Na mocy tego aktu do ustawy 

z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji703 dodano art. 26e. Zgodnie z tym 

przepisem zaawansowana pieczęć elektroniczna stała się jednym z pięciu narzędzi – obok 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego oraz 

kwalifikowanej e-pieczęci – służących do zabezpieczania pism sporządzanych w postaci 

elektronicznej w toku postępowania przez wierzyciela lub organ egzekucyjny. Przepisu tego 

nie stosuje się do jednolitego tytułu wykonawczego. Ustawodawca wyliczając kolejne sposoby 

zabezpieczenia dokumentu elektronicznego zastosował alternatywę rozłączną (spójnik „albo”). 

W literaturze podkreśla się, że oznacza to konieczność użycia wyłącznie jednego 

z wymienionych w przepisie narzędzi, zaś każde z nich, w tym zaawansowana e-pieczęć, ma 

równoważne znaczenie704. Tak szeroką delegację do wykorzystania e-pieczęci wprowadzono 

do rządowego projektu z 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji oraz niektórych innych ustaw705 dopiero na etapie prac legislacyjnych w Sejmie 

Rzeczypospolitej VIII kadencji706. S. Piotrowicz, ówczesny poseł, na połączonym posiedzeniu 

Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka tłumaczył, że 

wprowadzenie do systemu egzekucji administracyjnej dwóch rodzajów e-pieczęci, tj. 

zaawansowanej i kwalifikowanej, umożliwi automatyzację procesów przetwarzania 

i dystrybucji milionowych wolumenów e-dokumentów wytwarzanych w procesie poboru 

i egzekucji należności. Z kolei automatyzacja ma przyczynić się do poprawy szybkości 

stosowania przez uprawnione organy środków egzekucyjnych707.  

 
702 Par. 9 ust. 6 rozporządzenia ministra gospodarki z 17.2.2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny 

odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań 

i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (t. jedn. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1081). 
703 T. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm. 
704 R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2020, 

Legalis (dostęp: 26.10.2021 r.). 
705 Druk nr UB14, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302750 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
706 Zob. Sprawozdanie z 12.6.2019 r. Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Finansów 

Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz 

niektórych innych ustaw, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3514 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
707 Zob. zapis przebiegu Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 

z 12.6.2019 r., http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=FPB-444 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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Trzecim aktem była ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 

z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia. Jeden z aktów, które na jej mocy 

znowelizowano, to ustawa z 28.4.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Pojawiło 

się w niej zobowiązanie, aby wymiana informacji służących do funkcjonowania rejestru 

asystentów medycznych, która odbywa się na linii minister właściwy do spraw zdrowia – 

świadczeniodawcy oraz minister właściwy do spraw zdrowia – ZUS, miała postać dokumentu 

elektronicznego, zapisanego w formacie XML oraz opatrzonego pieczęcią elektroniczną708. 

Z literalnego brzmienia przepisu wynika, że wystarczy zwykła e-pieczęć.   

W okresie od 1.1 do 31.12.2020 r. wydano dziewięć aktów prawa krajowego 

odwołujących się w swojej treści do pieczęci elektronicznej lub zaawansowanej pieczęci 

elektronicznej. Pierwszym z nich stanowiło rozporządzenie ministra cyfryzacji z 29.6.2020 r. 

w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego, które w zakresie przepisów zawierających 

odwołanie do e-pieczęci powieliło regulacje zawarte we wcześniej omawianym rozporządzeniu 

ministra cyfryzacji z 10.9.2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego. 

Drugim aktem dopuszczającym możliwość zastosowania zwykłej lub zaawansowanej 

pieczęci elektronicznej było rozporządzenie Rady Ministrów z 9.3.2020 r. w sprawie 

dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na informatycznych 

nośnikach danych. Pieczęć elektroniczną postanowiono więc wykorzystać w sektorze 

bankowym. Wprowadzono bowiem zapis, że utworzenie i utrwalenie dokumentów wskazanych 

w tytule aktu następuje przez zapisanie w dokumencie elektronicznym danych związanych 

z jedną lub wieloma czynnościami bankowymi oraz jego opatrzenie podpisem elektronicznym 

lub pieczęcią elektroniczną709. Następnie dokument należy przechowywać w sposób 

zapewniający przez cały ten okres jego integralność, gwarantujący możliwość odczytywania 

zawartych w nim danych oraz możliwość weryfikacji podpisu elektronicznego lub pieczęci 

elektronicznej, którymi dokument ten został opatrzony710. W akcie prawnym wskazano 

również, że ilekroć w nim mowa o pieczęci elektronicznej należy przez to rozumieć 

kwalifikowaną pieczęć elektroniczną albo inną pieczęć elektroniczną zgodą z umową stron, 

a w przypadku dokumentów wewnętrznych banku, zgodną z jego przepisami wewnętrznymi711.  

 
708 Art. 31b ust. 8-9 ustawy z 28.4.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 
709 Par. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 9.3.2020 r. w sprawie dokumentów związanych z czynnościami 

bankowymi, sporządzanych na informatycznych nośnikach danych. 
710 Par. 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 9.3.2020 r. w sprawie dokumentów związanych z czynnościami 

bankowymi, sporządzanych na informatycznych nośnikach danych. 
711 Par. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 9.3.2020 r. w sprawie dokumentów związanych z czynnościami 

bankowymi, sporządzanych na informatycznych nośnikach danych. 
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Wydanie rozporządzenia ministra finansów z 26.5.2020 r. w sprawie kas rejestrujących 

mających postać oprogramowania stanowiło konsekwencję wprowadzenia nowego rodzaju 

urządzeń gromadzącym dane na potrzeby rozliczeń podatkowych, tzw. kas wirtualnych. 

Przewidziana w tym akcie prawnym rola pieczęci elektronicznej jest zbieżna z funkcją 

przypisaną jej w opisanym wcześniej rozporządzeniu z 2018 r. odnoszącym się do 

standardowych kas fiskalnych. Otóż również do kasy wirtualnej przyporządkowana jest 

unikalna para kluczy asymetrycznych, z których klucz prywatny jest przechowywany w kasie 

i wykorzystywany do podpisywania dokumentów fiskalnych i niefiskalnych, zaś klucz 

publiczny kasy jest wykorzystywany do weryfikacji tych dokumentów712. Klucz publiczny jest 

przekazywany przez kasę w postaci zestawu danych podczas fiskalizacji kasy oraz w przypadku 

wymiany klucza713. Natomiast dane są zaszyfrowane kluczem publicznym odbiorcy oraz 

zawierają numer unikatowy kasy i wspomniany klucz publiczny przyporządkowany do kasy. 

Ten ostatni musi być podpisany podpisem elektronicznym lub pieczęcią elektroniczną 

producenta kasy714. Zbieżność regulacji dotyczącej e-pieczęci w odniesieniu do różnych kas 

fiskalnych, mimo że każde z rozporządzeń zostało wydane przez innego ministra, stanowi 

dowód na to, iż możliwa jest współpraca organów w zakresie działań legislacyjnych, co może 

przyczynić się do tworzenia bardziej skoordynowanych ram prawnych pieczęci elektronicznej.  

Na mocy ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 

udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym 

postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 zagadnienie 

pieczęci elektronicznej trafiło do ustawy z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej715. 

Wprowadzono regułę, że jeśli Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydaje podmiotom 

uprawnionym w postaci elektronicznej dokumenty stwierdzające udzielenie patentu, 

dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego, prawa z rejestracji oraz dowody 

pierwszeństwa, to opatruje się je pieczęcią elektroniczną urzędu i kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osoby upoważnionej na piśmie przez prezesa urzędu716. Użycie przez 

ustawodawcę spójnika „i” wskazuje, że jednocześnie należy użyć e-pieczęci i e-podpisu. Od 

 
712 Par. 33 ministra finansów z 26.5.2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania 

stanowiło konsekwencję wprowadzenia nowego rodzaju urządzeń gromadzącym dane na potrzeby rozliczeń 

podatkowych. 
713 Par. 36 ust. 2 ministra finansów z 26.5.2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania 

stanowiło konsekwencję wprowadzenia nowego rodzaju urządzeń gromadzącym dane na potrzeby rozliczeń 

podatkowych. 
714 Par. 36 ust. 3 ministra finansów z 26.5.2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania 

stanowiło konsekwencję wprowadzenia nowego rodzaju urządzeń gromadzącym dane na potrzeby rozliczeń 

podatkowych. 
715 T. jedn. Dz. U. z 2021 poz. 324 ze zm. 
716 Art. 231 ust. 1 ustawy z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej. 
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strony technicznej takie działanie nie zwiększa bezpieczeństwa dokumentu elektronicznego, 

niemniej przywołany zapis wskazuje, iż poczynione wcześniej uwagi o możliwości 

jednoczesnego opatrzenia danych w postaci elektronicznej e-pieczęcią i e-podpisem nie mają 

charakteru wyłącznie teoretycznego. W przywołanym akcie ustawodawca wskazał na 

konieczność użycia pieczęci elektronicznej urzędu. Częstszą praktyką polskiego prawodawcy 

jest odwoływanie się do pieczęci elektronicznej organu.   

Z kolei rozporządzenie ministra finansów z 15.7.2020 r. w sprawie oświadczenia 

zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego 

oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia, to kontynuacja zapoczątkowanego w 2019 r. 

procesu tworzenia ram prawnych dla wykorzystania e-pieczęci w postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji. Wśród obligatoryjnych elementów formułowanego przez wierzyciela 

wezwania do złożenia przez dłużnika oświadczenia o posiadanym majątku lub źródłach 

dochodu, jeżeli to wezwanie ma postać dokumentu elektronicznego, wymieniono opatrzenie go 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym, 

zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną717. Także 

administracyjnego postępowania egzekucyjnego dotyczyło rozporządzenie ministra finansów 

z 24.7.2020 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu 

egzekucyjnego. Wskazano w nim, że klauzula o skierowaniu tytułu wykonawczego, który był 

wystawiony w postaci elektronicznej, do egzekucji administracyjnej jest nadawana poprzez 

opatrzenie tytułu wykonawczego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym, podpisem osobistym, zaawansowaną pieczęcią elektroniczną weryfikowaną za 

pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną718. 

Konsekwencją umożliwienia wymiany dokumentów związanych z egzekucją administracyjną 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej było wprowadzenie sformułowania, 

zgodnie z którym posługiwanie się tytułem wykonawczym przekazanym drogą elektroniczną 

wymaga użycia urządzenia podłączonego do internetu, mającego zainstalowane 

oprogramowanie umożliwiające wyświetlenie pliku XML zawierającego ten tytuł, w sposób 

zgodny ze strukturą logiczną udostępnioną w biuletynie informacji publicznej na stronie 

podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych, oraz weryfikację podpisu 

 
717 Par. 2 pkt 9 rozporządzenia ministra finansów z 15.7.2020 r. w sprawie oświadczenia zobowiązanego 

o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do 

jego złożenia. 
718 Par. 6 rozporządzenie ministra finansów z 24.7.2020 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych 

dokumentów do organu egzekucyjnego. 
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bądź pieczęci elektronicznej, którą został opatrzony ten plik719. Trzecim aktem związanym 

z administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym, który został wydany w 2020 r. i zawierał 

odniesienie do e-pieczęci, było rozporządzenie ministra finansów z 24.7.2020 r. w sprawie 

wzorów zarządzenia zabezpieczenia. Na jego mocy zarządzenie zabezpieczenia stosowane 

w zabezpieczeniu należności pieniężnych, kolejne zarządzenie zabezpieczenia stosowanego 

w zabezpieczeniu należności pieniężnych oraz zarządzenie zabezpieczenia stosowanego 

w zabezpieczeniu wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym mogą być opatrzone 

zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną720.  

Ostatnie dwa akty to to ustawa z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawa z 18.11.2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych. O ile większość wcześniej wspomnianych aktów prawnych 

wskazywała punktowo wykorzystanie e-pieczęci oraz zaawansowanej pieczęci elektronicznej 

w  ściśle określonych procesach, o tyle te ustawy otworzyły szansę na szersze wykorzystanie 

e-pieczęci w codziennej działalności administracji publicznej.   

W przypadku ustawy o doręczeniach elektronicznych e-pieczęć i zaawansowana 

pieczęć elektroniczna pojawiają się w dwojakim kontekście. Po pierwsze, w związku 

z funkcjonowaniem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Na operatora tej usługi 

ustawodawca nałożył obowiązek zapewnienia zabezpieczenia wysłania i otrzymania danych, 

których wymiana następuje w ramach tej usługi, w sposób wykluczający możliwość 

niewykrywalnej zmiany tych danych721. Jak już wskazano w rozdziale drugim niniejszego 

opracowania, mimo że ustawodawca mając na względzie rozporządzenie eIDAS mógł jako 

sposób zabezpieczenia wprowadzić alternatywnie również zaawansowany podpis 

elektroniczny, finalnie pozostał przy e-pieczęci. W ten sposób jest to jeden z niewielu 

przepisów, który wprowadza oblig korzystania z pieczęci elektronicznej, a nie li tylko 

wymienia ją na równi z innymi mechanizmami zabezpieczającymi elektroniczny obrót prawny.  

Po drugie, ustawą o doręczeniach elektronicznych dokonano zmian przepisów 

w szeregu aktów prawnych. Modyfikacje regulacji polegały również na wprowadzeniu do tych 

aktów zagadnienia pieczęci elektronicznej i skutków prawnych, jakie można osiągnąć 

korzystając z tego narzędzia. Najważniejszy akt objęty nowelizacją, jeśli chodzi o e-pieczęć, 

stanowi k.p.a. Chodzi przy tym zarówno o znaczenie, jakie ma k.p.a. dla funkcjonowania 

 
719 Par. 7 rozporządzenie ministra finansów z 24.7.2020 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych 

dokumentów do organu egzekucyjnego. 
720 Załączniki nr 1-3 do rozporządzenia ministra finansów z 24.7.2020 r. w sprawie wzorów zarządzenia 

zabezpieczenia. 
721 Art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy o doręczeniach elektronicznych. 
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administracji publicznej, jak i sposób, w jaki dokonano pozycjonowania pieczęci elektronicznej 

w tym akcie prawnym. Ustawa o doręczenia elektronicznych, z uwzględnieniem wszystkich jej 

projektów – również tych, które nie przeszły całego procesu legislacyjnego, miała być 

pierwszym aktem, który wprowadzi zagadnienie e-pieczęci do k.p.a. Ostatecznie tak się nie 

stało, ponieważ tematyka e-pieczęci pojawiła się w k.p.a. trochę nieoczekiwanie, dzięki ustawie 

mającej na celu m.in. ułatwienie funkcjonowania administracji publicznej w okresie pandemii 

SARS-CoV-2, która została uchwalona kilka miesięcy przed ustawą o doręczeniach 

elektronicznych.  

Wprowadzenie do k.p.a. zagadnienia pieczęci elektronicznej co do zasady otworzyło 

możliwość jej stosowania w procedurze administracyjnej. Zmiany wprowadzone obiema 

przywołanymi nowelizacjami warto omówić zbiorczo, aby dokonać oceny kompleksowości 

wprowadzonych przepisów.  

Odwołanie do zwykłej pieczęci elektronicznej nie występuje w k.p.a. Z kolei 

zaawansowana pieczęć elektroniczna pojawia się w obowiązującym od 18.4.2020 r. art. 393 

k.p.a. Przepis ten przewiduje, że organ administracji publicznej może wydać pismo w postaci 

elektronicznej (do 5.10.2021 r.: pismo w formie dokumentu elektronicznego722) przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i doręczyć jego wydruk stronie lub uczestnikowi 

postępowania administracyjnego w sytuacji, gdy nie zaistniały określone w art. 391 par. 1 i 1a 

k.p.a. przesłanki prowadzenia postępowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Praktyczna konsekwencja tej regulacji polega na tym, że każde pismo może być w toku 

postępowania administracyjnego wydane przez organ w postaci elektronicznej723 (do 

5.10.2021 r.: pismo w formie dokumentu elektronicznego724). Jest to dopuszczalne nawet 

wówczas, gdy strona, bądź uczestnik postępowania ani nie wnioskowały, ani nie wyrażały 

zgody na komunikację elektroniczną z urzędem. W takiej sytuacji dojdzie do doręczenia 

hybrydowego, a więc organ będzie procedował w systemie teleinformatycznym, efektem pracy 

będą pisma w postaci elektronicznej, zaś strona lub uczestnik postępowania otrzyma wydruk, 

który będzie odzwierciedlał treść pisma725. Przez wydruk należy rozumieć dokument mający 

postać papierową, doręczany za pośrednictwem tradycyjnej poczty726. Wydruk ten może 

zawierać odcisk pieczęci tradycyjnej organu727. Od 5.10.2021 r., w związku rozpoczęciem 

 
722 Zmiana wprowadzona ustawą o doręczeniach elektronicznych.   
723 R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2020, 

Legalis (dostęp: 26.10.2021 r.). 
724 Zmiana wprowadzona ustawą o doręczeniach elektronicznych.   
725 R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Kodeks… 
726 Postanowienie WSA w Szczecinie z 16.4.2021 r., sygn. akt II SA/Sz 100/21. 
727 Wyrok WSA w Warszawie z 15.2.2021 r., sygn. akt VI SA/Wa 1442/20. 
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wdrażania w Polsce systemu e-doręczeń, możliwość załatwienia sprawy administracyjnej 

poprzez wydanie stronie lub uczestnikowi postępowania administracyjnego wydruku e-

dokumentu nie jest obwarowana tak wieloma warunkami728. Zniknęło zastrzeżenie, że 

zastosowanie tego przepisu jest możliwe, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania nie 

złożyła podania w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą 

organu administracji publicznej, nie wystąpiła do organu administracji publicznej o takie 

doręczenie lub nie wyraziła zgody na doręczanie pism w taki sposób. 

Warunkiem zastosowania tej regulacji od początku jej istnienia w obrocie prawnym był 

wymóg opatrzenia pisma wydanego w postaci elektronicznej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo zaawansowaną, bądź 

kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Takie brzmienie przepisu wskazuje na to, że 

ustawodawca de facto dopuszcza posługiwanie się zaawansowaną e-pieczęcią przy wydawaniu 

pism w postępowaniu administracyjnym. Problem polega na tym, że wprowadzenie 

zaawansowanej e-pieczęci do k.p.a. wyłącznie poprzez rozdział poświęcony doręczeniom, ergo 

z pominięciem modyfikacji zasad ogólnych, powoduje niespójność k.p.a. w zakresie tego, czy 

i jak może być stosowana pieczęć elektroniczna przy załatwianiu spraw urzędowych, które są 

prowadzone na podstawie tego aktu prawnego. W przypadku kwalifikowanej pieczęci 

elektronicznej ustawodawca ten błąd w późniejszym okresie naprawił. Jeśli jednak chodzi 

o zaawansowaną e-pieczęć, która nie pojawia się w żadnym innym przepisie k.p.a. niż tutaj 

cytowany, przywołana wątpliwość niezmiennie pozostaje.  

W okresie od 1.1 do 31.12.2021 r. wydano cztery akty prawa krajowego odwołujące się 

w swojej treści do pieczęci elektronicznej lub zaawansowanej pieczęci elektronicznej. 

Rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 12.1.2021 r. w sprawie 

wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej to kontynuacja 

zapoczątkowanego we wcześniejszych latach procesu wprowadzania pieczęci elektronicznej 

do administracyjnego postępowania egzekucyjnego. W tym przypadku prawodawca ustanowił 

podstawę do opatrywania tytułu wykonawczego zaawansowaną pieczęcią elektroniczną 

weryfikowaną za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo kwalifikowaną pieczęcią 

elektroniczną729. 

Z kolei na mocy ustawy z 30.3.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych 

innych ustaw wprowadzono przepis ustanawiający podstawę do opatrywania zaawansowaną 

 
728 Zmiana wprowadzona ustawą o doręczeniach elektronicznych.   
729 Załączniki nr 1-2 do rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 12.1.2021 r. w sprawie 

wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej. 
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pieczęcią elektroniczną organu celnego dokumentów elektronicznych wydawanych na 

podstawie tego aktu prawnego. Jednocześnie ustawodawca zastrzegł, że e-pieczęci nie można 

używać w przypadku decyzji wydawanych przez organ celny w postaci dokumentu 

elektronicznego730.   

Ustawa z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych 

innych ustaw stworzyła podstawę prawną do zautomatyzowanego udostępniania danych 

z rejestru dowodów osobistych. Dzięki temu osoba, której dane dotyczą, może nieodpłatnie, za 

pośrednictwem usługi online oferowanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji 

pobrać informacje o odbiorcach, którym zostały udostępnione jej dane lub dane dotyczące 

dziecka pozostającego pod jej władzą rodzicielską731. W takiej sytuacji udostępniona 

informacja jest opatrywana zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do 

spraw informatyzacji opartą na kwalifikowanym certyfikacie732.  

Ostatni akt wydany we wskazanym okresie, to omówione już wcześniej rozporządzenie 

ministra rozwoju, pracy i technologii z 12.9.2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas 

rejestrujących.  

 

3.6. Podsumowanie  

Zwykła oraz zaawansowana pieczęć elektroniczna to dwa, spośród trzech rodzajów e-pieczęci 

uregulowanych w rozporządzeniu eIDAS. W ujęciu technicznym te narzędzia działają tak 

samo, jak podpisy elektroniczne osób fizycznych. Różnice wynikają z uwarunkowań prawnych. 

Przykładowo, o ile e-podpis powinien być składany przez osobę fizyczną każdorazowo 

w sposób świadomy, o tyle e-pieczęć osoby prawnej może być wykorzystywana w procesach, 

gdzie dochodzi do zautomatyzowanego generowania dokumentów elektronicznych i w tym 

samym trybie do opatrywania ich e-pieczęcią, a więc bez udziału przedstawiciela osoby 

prawnej i jego świadomej decyzji. Ta odmienność nie jest jednak kwestią techniki, a decyzji 

prawodawcy. Od strony technicznej podpis elektroniczny osoby fizycznej również mógłby być 

wykorzystywany we wspomnianych zautomatyzowanych procesach. Te różnice definiują 

pieczęć elektroniczną. Z jednej strony, przez pryzmat tego, że dysponentem e-pieczęci jest 

osoba prawna, narzędzie to nie może w elektronicznym obrocie prawnym stanowić 

odpowiednika tradycyjnej imiennej pieczęci osoby fizycznej. Z drugiej strony możliwość 

 
730 Art. 10b ust. 3 ustawy – Prawo celne. 
731 Art. 63a ust. 1 ustawy z 6.8.2010 r. o dowodach osobistych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 816 ze zm.). 
732 Art. 63a ust. 2 ustawy z 6.8.2010 r. o dowodach osobistych. 
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użycia pieczęci elektronicznej w zautomatyzowanych procesach wiąże się z dużym 

potencjałem tego narzędzia.  

 Zwykła oraz zaawansowana pieczęć elektroniczna oferują niższy poziom 

bezpieczeństwa aniżeli kwalifikowany rodzaj tego narzędzia. Już jednak ten niższy poziom 

eliminuje większość słabości, które występują obecnie przy używaniu tradycyjnej pieczęci. 

Widać to już na etapie świadczenia usług związanych ze zwykłą czy zaawansowaną e-

pieczęcią. Mogą je oferować jedynie dostawcy usług zaufania, którzy muszą spełniać określone 

wymogi, a poza tym podlegają nadzorowi. W motywie 36 rozporządzenia eIDAS unijny 

prawodawca wskazał, że system nadzoru nad dostawcami usług zaufania powinien zapewnić 

jednakowe zasady dotyczące bezpieczeństwa oraz rozliczalności ich operacji i usług, a tym 

samym przyczyniać się do ochrony użytkowników i do funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

Nawet więc niekwalifikowani dostawcy usług zaufania, a tacy mogą świadczyć usługi 

dotyczące zwykłej i zaawansowanej e-pieczęci, działają w ramach określonych przepisami 

wymogów. Jest to sytuacja zupełnie różna od tej wykazanej w rozdziale pierwszym niniejszego 

opracowania, a dotyczącej w zasadzie niczym nieskrępowanej – w zakresie wydawania pieczęci 

– działalności podmiotów oferujących tradycyjne pieczęcie osób prawnych. Wyjątek stanowią 

przepisy regulujące wydawanie pieczęci urzędowych.  

 Innym przykładem wyższości e-pieczęci nad tradycyjną pieczęcią są wymogi prawne 

stawiane wobec pierwszego z przywołanych narzędzi. Już zaawansowana pieczęć 

elektroniczna musi być składana przy użyciu danych, które dysponent e-pieczęci może, mając 

je z dużą dozą pewności pod swoją kontrolą, użyć do złożenia pieczęci elektronicznej. Ponadto 

zaawansowana e-pieczęć musi być powiązana z danymi, do których się odnosi (np. z danymi 

ujętymi w strukturę dokumentu elektronicznego), w taki sposób, że każda późniejsza zmiana 

tych danych jest rozpoznawalna733. Są to więc mechanizmy, którym nie sposób jest uczynić 

zadość w przypadku tradycyjnej pieczęci. W konsekwencji, o ile sens używania tego drugiego 

narzędzia jest coraz mniejszy, co sygnalizowano w rozdziale pierwszym niniejszego 

opracowania, o tyle stosowanie e-pieczęci może przyczyniać się do zwiększania 

bezpieczeństwa w elektronicznym obrocie prawnym.  

 Wyodrębnienie przez unijnego prawodawcę rodzajów pieczęci elektronicznej innych 

niż kwalifikowana, było działaniem sensownym. Co prawda kwalifikowana pieczęć 

elektroniczna zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, ale w ślad za tym idą najbardziej 

rozbudowane wymogi techniczne, co podnosi koszty posługiwania się tym narzędziem. 

 
733 Art. 36 rozporządzenia eIDAS. 



202 

 

Tymczasem, jak słusznie zauważa Ł. Goździaszek w rozważaniach na temat zasadności 

istnienia innych podpisów elektronicznych niż kwalifikowany: „Zaufanie – bezpośrednio 

utożsamiane z bezpieczeństwem – nie powinno być traktowane jako wartość nadrzędna i jako 

taka absolutna (bezwzględna), lecz musi konkurować z zagadnieniem adekwatności”734. 

Podobnie wypowiada się G. Szpor, wskazując, że w zależności od różnej wartości 

informacyjnej dokumentów nadaje się im różną wartość dowodową, a jako istotny czynnik 

różnicujący te wartości można traktować złożenie podpisu i jego rodzaj735. Z kolei zdaniem 

K. Górskiej poziom zabezpieczeń mających gwarantować trwałość dokumentu elektronicznego 

powinny wyznaczać cele, dla których został on sporządzony736. Wypowiedzi te pozostają trafne 

również w odniesieniu do e-pieczęci. Poziom gwarancji bezpieczeństwa, którego wymaga się 

od narzędzi użytkowanych w elektronicznym obrocie prawnym, musi być dostosowany do 

wagi sprawy czy procesu, w ramach którego dochodzi do wykorzystania tego narzędzia. 

Przykładowo, jeśli charakter e-dokumentu nie jest na tyle doniosły, że powinien być 

zabezpieczony według najdalej idących mechanizmów technicznych, to warto zastosować 

rozwiązanie oferujące niższy poziom bezpieczeństwa, ale jednocześnie tańsze w utrzymaniu. 

Właśnie tę potrzebę adresują zwykła oraz zaawansowana e-pieczęć. Są to narzędzia adekwatne 

do spraw mniejszej wagi.  

Ignorowanie zwykłej oraz zaawansowanej pieczęci elektronicznej nie jest dopuszczalne 

również dlatego, aby uniknąć błędu towarzyszącego wdrażaniu w pierwszej dekadzie XXI w. 

podpisu elektronicznego w Polsce. Wówczas ustawodawca zbyt często dla różnego rodzaju 

procesów wymagał stosowania wyłącznie bezpiecznego e-podpisu weryfikowanego przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podczas gdy narzędzia o niższym poziomie 

zaawansowania okazywały się wystarczające, co w ocenie D. Szostka stanowiło wówczas jedną 

z przyczyn porażki e-podpisu i decydowało o niewielkiej jego popularności737. Będąc 

świadomym tamtej sytuacji można stwierdzić, że rodzaje e-pieczęci gwarantujące niższy 

poziom bezpieczeństwa, aniżeli kwalifikowana, mają w sobie potencjał. 

 Miarą tego, czy ów potencjał jest dostrzegany, są krajowe ramy prawne zwykłej oraz 

zaawansowanej e-pieczęci. Użyteczność każdego rodzaju pieczęci elektronicznej uzależniona 

jest bowiem od państw członkowskich, a więc wskazania w prawodawstwach krajowych 

 
734 Ł. Goździaszek, Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu… 
735 G. Szpor, Jawność i jej ograniczenia. Idee i pojęcia, Warszawa 2016, s. 148-149. 
736 K. Górska, Pojęcie dokumentu w prawie cywilnym – głos w dyskusji nad istotą regulacji art. 773 k.c., Przegląd 

Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 5/2021, s. 59. 
737 D. Szostek, Problem identyfikacji podmiotów w czynnościach dokonywanych w postaci elektronicznej – 

potrzeba liberalizacji przepisów, [w:] J. Gołaczyński (red.), Informatyzacja postępowania sądowego 

i administracji publicznej, Warszawa 2010, s. 29-30.  
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skutków prawnych posłużenia się opisywanym narzędziem. Zwykła oraz zaawansowana e-

pieczęć nie są w tym względzie wyjątkami. Nie jest jednak wystarczające wykreowanie 

potencjalnej możliwości użycia zwykłej czy też zaawansowanej pieczęci elektronicznej. Istnieć 

musi realne rozwiązanie pozwalające na użycie tego narzędzia, a więc np. usługa online 

świadczona przez podmiot sektora publicznego.  

 Przeprowadzona analiza pokazuje, że będący konsekwencją decyzji polskiego 

prawodawcy kształt ram prawnych zwykłej oraz zaawansowanej e-pieczęci nie jest 

zadowalający. Problemy, sygnalizowane już w rozdziale drugim niniejszego opracowania, 

zaczynają się już na poziomie semantycznym. Odwoływanie się przez krajowego prawodawcę 

do zwykłej, bądź zaawansowanej e-pieczęci odbywa się w sposób niekonsekwentny. W części 

aktów prawodawca wskazuje, że chodzi o e-pieczęć w rozumieniu rozporządzenia eIDAS, 

podczas gdy w innych odwołanie do tego narzędzia jest bardzo lakoniczne. Należałoby 

posługiwać się tylko jednym sposobem przywoływania pojęcia, a nie oboma jednocześnie 

w zależności od aktu prawnego. W sytuacji, gdy e-pieczęć dopiero stosunkowo od niedawna 

jest rozpoznawana przez system prawa krajowego, podkreślanie w aktach prawnych, w których 

przywołuje się to narzędzie, że chodzi o e-pieczęć w rozumieniu rozporządzenia eIDAS, nie 

byłoby rozwiązaniem pozbawionym sensu.  

 Innym problemem jest niewielka liczba aktów prawa krajowego odwołujących się do 

zwykłej lub zaawansowanej pieczęci elektronicznej. W okresie od 1.7.2016 r. do 31.12.2021 r. 

takich odwołań było 28, przy czym liczba ta uwzględnia również akty uchylone, co oznacza, 

że aktualnie obowiązujących przepisów odwołujących się do wspomnianych rodzajów e-

pieczęci jest mniej. Ponadto część z przywołanych aktów nie wskazywała zastosowania tych 

rodzajów e-pieczęci w konkretnych obszarach elektronicznego obrotu prawnego. Tymczasem 

im mniejsza liczba przepisów stanowiących podstawę wykorzystania zwykłej lub 

zaawansowanej e-pieczęci, tym mniejsza użyteczność tych narzędzi. Jest to konsekwencja 

przyjętego modelu ram prawnych e-pieczęci, w świetle których użyteczność tego narzędzia 

zależy nie tylko od rozporządzenia eIDAS, ale i prawa krajowego poszczególnych państw 

członkowskich UE.   

 Analizując dotychczasową praktykę można dostrzec prawidłowość, że dopuszczając 

wykorzystywanie zwykłej lub zaawansowanej e-pieczęci krajowy prawodawca albo punktowo 

wskazywał konkretne procesy, albo podejmował próbę stworzenia podstaw prawnych do 

używania opisywanych narzędzi w szerszym obszarze elektronicznego obrotu prawnego. 

Częściej stosowaną praktyką była ta pierwsza. Z kolei drugi sposób wymaga kompleksowego 

podejścia, które w przypadku ważnych aktów prawnych nie wystąpiło. Chodzi o wprowadzenie 
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zaawansowanej pieczęci elektronicznej do prawa administracyjnego procesowego. Odwołanie 

do tego narzędzia pojawiło się w k.p.a., a więc najważniejszym akcie prawnym regulującym 

bieżące funkcjonowanie administracji publicznej nie wskutek zaplanowanej nowelizacji tego 

aktu, ale ad hoc, w ramach szybko opracowanych przepisów mających usprawniać działanie 

administracji publicznej w okresie pandemii SARS-CoV-2. W efekcie, jak już wspomniano, 

odwołanie do zaawansowanej pieczęci elektronicznej pojawiło się jedynie w części k.p.a. 

poświęconej doręczeniom pism. Natomiast brakuje uregulowania zagadnienia wśród zasad 

ogólnych k.p.a., mimo że znajduje się tam przepis odnoszący się do elektronicznej postaci pism 

i sposobów ich zabezpieczania. Jest to sytuacja niepożądana, ponieważ powoduje wątpliwości 

co do stosowania zaawansowanej pieczęci elektronicznej w sprawach administracyjnych 

prowadzonych w oparciu o k.p.a. Wprowadzenie do procedury administracyjnej nieznanego 

wcześniej w tej procedurze narzędzia powinno odbywać się na poziomie zasad ogólnych k.p.a. 

Przeprowadzona analiza pokazuje, że większość zastosowań przewidzianych dla 

zaawansowanej pieczęci elektronicznej w prawie krajowym odnosi się do procesów i relacji, 

w których co najmniej jedną z występujących stron stanowi organ administracji publicznej, 

bądź inny podmiot publiczny. Tymczasem wykorzystanie tego rodzaju e-pieczęci mogłoby na 

szerszą skalę odbywać się również w sektorze niepublicznym, gdzie istnieje potrzeba 

zwiększania poziomu ufności w odniesieniu do tożsamości podmiotów komunikujących się 

drogą elektroniczną, ale niekoniecznie jest potrzeba zastosowania narzędzi o najwyższym 

poziomie bezpieczeństwa, jak kwalifikowana e-pieczęć. Przykładem mogą tu być faktury 

elektroniczne. Obecnie przepisy nie wymagają stosowania co najmniej zaawansowanego e-

podpisu, bądź e-pieczęci do ich zabezpieczania, co przy rosnącej ich popularności należy ocenić 

negatywnie. O ile stosowanie zaawansowanego podpisu elektronicznego osoby fizycznej 

mogłoby okazać się kłopotliwe w sytuacji, gdy faktury takie są często generowane 

automatycznie, o tyle używanie e-pieczęci godziłoby potrzebę bezpieczeństwa z potrzebą 

optymalizacji procesu wystawiana faktur elektronicznych.   

Zwykła oraz zaawansowana pieczęć elektroniczna ze swoimi walorami w zakresie 

bezpieczeństwa mogą stanowić uzupełnienie pewnej luki, która współcześnie pojawia się 

w interakcjach zachodzących w ramach elektronicznego obrotu prawnego, i to zarówno 

z udziałem podmiotów administracji publicznej, jak i wyłącznie pomiędzy podmiotami 

prywatnymi. Chodzi mianowicie o sytuację, w której charakter czynności dokonywanej 

w przestrzeni online co prawda nie wymaga zagwarantowania najwyższych standardów 

bezpieczeństwa, a więc niecelowe będzie użycie np. kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, 
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ale jednocześnie zagrożenia wiążące się z korzystaniem z cyberprzestrzeni powodują potrzebę 

zabezpieczania autentyczności pochodzenia oraz integralności danych w postaci elektronicznej.  
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Rozdział 4 - Kwalifikowana pieczęć elektroniczna 
 

4.1. Wstęp 

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna jest jednym z trzech rodzajów e-pieczęci wymienionych 

w rozporządzeniu eIDAS. Zgodnie z definicją legalną oznacza ona zaawansowaną pieczęć 

elektroniczną, która została złożona za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania 

pieczęci elektronicznej i która opiera się na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci 

elektronicznej738.   

 Z definicji wynika więc, że do skutecznego użycia kwalifikowanej e-pieczęci niezbędne 

jest dysponowanie zaawansowaną pieczęcią elektroniczną oraz spełnienie dwóch warunków. 

Pierwszym z nich jest to, aby zaawansowana e-pieczęć opierała się na kwalifikowanym 

certyfikacie. Jest to certyfikat pieczęci elektronicznej, który jest wydawany przez 

kwalifikowanego dostawcę usług zaufania oraz spełnia wymogi określone w załączniku III do 

rozporządzenia eIDAS739. Drugim warunkiem jest wykorzystanie kwalifikowanego urządzenia 

do składania pieczęci elektronicznej, którym jest urządzenie do składania pieczęci 

elektronicznej spełniające wymogi określone w załączniku II do rozporządzenia eIDAS740. Jak 

więc widać, unijny prawodawca również w odniesieniu do poszczególnych wymogów 

kwalifikowanej e-pieczęci zastosował kaskadowy sposób definiowania pojęć. O ile 

w kontekście wcześniejszych dwóch rodzajów e-pieczęci jest mowa po prostu o „certyfikacie 

pieczęci elektronicznej” i „urządzeniu do składania pieczęci elektronicznej”, o tyle 

w odniesieniu do kwalifikowanej e-pieczęci te pojęcia zostają wzbogacone o przymiotnik 

„kwalifikowane”, co wskazuje, że zarówno certyfikat, jak i urządzenie muszą spełniać 

dodatkowe kryteria.  

 Kwalifikowana pieczęć elektroniczna jest uznawana za najbardziej złożony, a co za tym 

idzie gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa rodzaj e-pieczęci. Zarówno unijny 

prawodawca w rozporządzeniu eIDAS, jak i polski ustawodawca w aktach prawa krajowego 

poświęcają więc kwalifikowanej e-pieczęci więcej miejsca aniżeli dwóm pozostałym rodzajom 

e-pieczęci. W tym rozdziale niniejszego opracowania weryfikacji zostanie poddana teza, że 

wyższy poziom bezpieczeństwa prowadzi do wykorzystania kwalifikowanej e-pieczęci 

w większej liczbie procesów.    

 

 
738 Art. 3 pkt 27 rozporządzenia eIDAS. 
739 Art. 3 pkt 30 rozporządzenia eIDAS. 
740 Art. 3 pkt 32 rozporządzenia eIDAS. 
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4.2. Wymogi prawne dla kwalifikowanej pieczęci elektronicznej  

Dysponentem kwalifikowanej pieczęci elektronicznej mogą być dokładnie te same podmioty, 

którym przysługuje prawo posługiwania się pozostałymi rodzajami e-pieczęci. Uwagi 

poczynione na ten temat w rozdziałach drugim i trzecim niniejszego opracowania pozostają 

więc w pełni aktualne również w kontekście kwalifikowanej e-pieczęci.  

Na wstępie tego rozdziału pojawiła się definicja legalna pojęcia „kwalifikowana pieczęć 

elektroniczna” oraz będące jej częścią pojęcia „kwalifikowanego certyfikatu pieczęci 

elektronicznej” oraz „kwalifikowanego urządzenia do składania pieczęci elektronicznej”. Są 

one związane bezpośrednio z rozwiązaniami technicznymi e-pieczęci, stąd zostaną omówione 

w dalszej części tego rozdziału.  

Zarówno z definicji legalnej pojęcia „kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej”, 

jak i wymogów formułowanych w stosunku do kwalifikowanego urządzenia do składania e-

pieczęci wynika, że ich dostawcą może być wyłącznie dostawca usług zaufania, który ma status 

kwalifikowanego. Oznacza to, że osoba prawna chcąc dysponować kwalifikowaną e-pieczęcią 

musi po taką usługę zwrócić się do podmiotu kwalifikowanego. Nie istnieje tu możliwość 

wyboru, jak ma to miejsce w przypadku zaawansowanej pieczęci elektronicznej.  

O ile zestaw definicji legalnych związanych z kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną 

jest szerszy aniżeli w odniesieniu do zaawansowanej e-pieczęci, o tyle katalog usług zaufania 

z nią powiązanych jest ten sam. Obejmuje więc tworzenie, weryfikację, walidację i konserwację 

kwalifikowanej e-pieczęci, a także certyfikatów powiązanych z tymi usługami. Uwagi 

poczynione na ten temat w rozdziale trzecim niniejszego opracowania pozostają więc aktualne.  

W rozdziale trzecim niniejszego opracowania wskazano również, że przepisy regulujące 

funkcjonowanie dostawców usług zaufania dzielą się na trzy grupy. Pierwszą, opisaną 

w rozdziałach drugim oraz trzecim niniejszego opracowania, stanowią przepisy odnoszące się 

zarówno do niekwalifikowanych, jak i kwalifikowanych dostawców. Drugą grupę tworzą 

regulacje znajdujące zastosowanie wyłącznie wobec podmiotów niekwalifikowanych (opisane 

w rozdziale trzecim niniejszego opracowania), zaś trzecią te, które są poświęcone 

kwalifikowanym dostawcom. Trzecia grupa, w przeciwieństwie do drugiej, ma charakter 

rozbudowany. To logiczne następstwo przyjęcia założenia, że rozwiązania oferowane 

w ramach kwalifikowanych usług zaufania mają gwarantować najwyższy poziom 

bezpieczeństwa.  

 Czynnikiem mającym zapewniać realizację nałożonych na kwalifikowanych 

dostawców usług zaufania obowiązków są kary administracyjne uregulowane w prawie 



208 

 

krajowym, a dokładnie w rozdziale siódmym ustawy o usługach zaufania. Są one wymierzane 

w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji741. Przy 

ustalaniu wysokości sankcji organ uwzględnia zakres, czas trwania i skutki naruszenia 

wymagań o których mowa w przepisach o usługach zaufania742. Ustawodawca zdecydował, że 

do postępowania w sprawach o nałożenie kar stosuje się odpowiednio działy poświęcony 

zobowiązaniom podatkowym i postępowaniom podatkowym w o.p. Tym samym w odniesieniu 

do tych spraw nie stosuje się k.p.a.  Wykaz przewinień, za które grożą kary pieniężne, zawiera 

art. 46 ustawy o usługach zaufania. W dalszej części tego rozdziału niniejszego opracowania, 

przy opisie kolejnych obowiązków kwalifikowanych dostawców usług zaufania, będzie 

sygnalizowana informacja o istnieniu podstawy prawnej do nałożenia kary administracyjnej za 

niewykonanie danego obowiązku.  

Kwalifikowanych dostawców usług zaufania obowiązują więc przepisy wspólne ujęte 

od art. 13 do 19 rozporządzenia eIDAS, a także dedykowane wyłącznie im regulacje od art. 20 

do 24 rozporządzenia eIDAS. Wśród przepisów dodatkowych unijny prawodawca postawił 

nacisk na ściślejsze reguły nadzoru nad podmiotami kwalifikowanymi. Ci ostatni podlegają 

audytowi przeprowadzanemu na ich koszt co najmniej raz na 24 miesiące przez jednostkę 

oceniającą zgodność. Celem audytu jest potwierdzenie, że kwalifikowani dostawcy usług 

zaufania oraz świadczone przez nich kwalifikowane usługi zaufania spełniają wymogi 

określone w rozporządzeniu eIDAS. Każdorazowo efektem audytu jest raport z oceny 

zgodności, który dostawca usług przedkłada organowi nadzoru w terminie trzech dni roboczych 

od jego otrzymania743. Organ nadzoru może zlecić przeprowadzenie dodatkowego audytu poza 

obowiązkową oceną okresową. Jeśli badanie wykaże naruszenie przepisów o ochronie danych 

osobowych, organ nadzoru informuje o wynikach audytu organ ochrony danych744. 

W przypadku stwierdzenia uchybień w stosowaniu rozporządzenia eIDAS, organ nadzoru 

nakłada na podmiot kwalifikowany wymóg ich wyeliminowania. Brak zastosowania się do 

nakazu może skutkować odebraniem dostawcy usług zaufania statusu podmiotu 

kwalifikowanego lub pozbawieniem tego statusu świadczonej przez ten podmiot usłudze. 

Rozstrzygając kwestię sankcji organ nadzoru bierze pod uwagę w szczególności zakres, czas 

trwania i skutki niespełnienia wymogów. O swojej decyzji organ nadzoru informuje 

zainteresowany podmiot745. Przyznanie organowi nadzoru określonej alternatywy przy doborze 

 
741 Art. 47 ust. 1 ustawy o usługach zaufania. 
742 Art. 48 ustawy o usługach zaufania. 
743 Art. 20 ust. 1 rozporządzenia eIDAS. 
744 Art. 20 ust. 2 rozporządzenia eIDAS. 
745 Art. 20 ust. 3 rozporządzenia eIDAS. 
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środków nadzorczych oznacza – przykładowo – że jeśli uchybienia  w działalności dostawcy 

dotyczyły tylko usług zaufania związanych z e-podpisami i podmiot kwalifikowany ich nie 

usunął po interwencji organu nadzoru, to ten ostatni może zdecydować o odebraniu statusu 

kwalifikowanego tylko usługom związanym z e-podpisami, podczas gdy dostawca nadal może 

świadczyć, jako podmiot kwalifikowany, usługi dotyczące pieczęci elektronicznej.  

Nad zagadnieniem przywołanych audytów pochylił się również krajowy prawodawca. 

W ustawie o usługach zaufania poświęcono tej kwestii art. 31-33 oraz art. 35-36. Postanowiono, 

że audyty dodatkowe, tj. te poza okresowymi, przeprowadzają osoby upoważnione przez 

ministra właściwego do spraw informatyzacji, jako organ nadzoru nad dostawcami usług 

zaufania. Osoby te określa się mianem audytorów organu nadzoru. Z kolei zarówno w audycie 

dodatkowym, jak i okresowym mogą uczestniczyć również wyznaczeni przez ministra 

właściwego do spraw informatyzacji obserwatorzy organu nadzoru, w przypadku gdy audyt jest 

przeprowadzany przez jednostkę oceniającą zgodność746. Jednocześnie zastosowano kryterium 

wyłączające możliwość bycia audytorem lub obserwatorem. Jest to prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie świadczenia usług zaufania, samo świadczenie takich usług, a także 

bycie wspólnikiem albo akcjonariuszem podmiotu będącego dostawcą usług747. Tak 

rygorystyczny zapis oznacza, że już nawet posiadanie jednego udziału lub akcji uniemożliwia 

pełnienie roli audytora lub obserwatora, mimo że w praktyce rynkowej taki udział w kapitale 

zakładowym najczęściej – szczególnie w przypadku spółek notowanych na giełdach – nie 

przekłada się na możliwość realnego oddziaływania na funkcjonowanie podmiotu. Pozostałymi 

kryteriami wyłączającymi jest zasiadanie we władzach podmiotu świadczącego usługi zaufania 

(zarząd, rada nadzorcza, komisja rewizyjna), bądź pozostawanie z takim podmiotem 

w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.  

Audytorzy i obserwatorzy wykonują czynności wobec dostawcy usług zaufania 

w oparciu o imienne upoważnienie wydane przez organ nadzoru748. Są wówczas uprawnieni do 

wstępu do obiektów i pomieszczeń kwalifikowanych dostawców usług zaufania, wglądu do 

związanych z działalnością w zakresie usług zaufania dokumentów i danych, z wyjątkiem m.in. 

danych do składania pieczęci elektronicznych i innych informacji, które mogą służyć do 

odtworzenia tych danych. Ponadto mają prawo przetwarzać dane osobowe w zakresie objętym 

przedmiotem audytu, przeprowadzania oględzin obiektów oraz innych składników 

majątkowych związanych ze świadczeniem usług zaufania, a także sprawdzenia przebiegu 

 
746 Art. 31 ustawy o usługach zaufania 
747 Art. 32 ust. 2 ustawy o usługach zaufania. 
748 Art. 32 ust. 1 ustawy o usługach zaufania. 
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czynności związanych ze świadczeniem tych usług. Mogą żądać udzielenia ustnych lub 

pisemnych wyjaśnień od pracowników kwalifikowanych dostawców usług zaufania oraz mogą 

zabezpieczać dokumenty i inne materiały, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji 

niejawnych i innych informacji prawnie chronionych. W ślad za tymi uprawnieniami 

audytorów i obserwatorów idzie obowiązek kwalifikowanego dostawcy usług zaufania do 

udzielania wyjaśnień i przedkładania, na żądanie prowadzących audyt, dokumentów i innych 

materiałów niezbędnych do przeprowadzenia audytu749. Konsekwencją uniemożliwiania lub 

utrudniania audytorom wykonywania czynności audytowych może być dla dostawcy usług 

zaufania kara pieniężna w wysokości do 50 tys. zł w ramach odpowiedzialności 

administracyjnej750. Audytorzy i obserwatorzy są zobowiązani do bezterminowego zachowania 

w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z wykonywanymi czynnościami751. 

Ustawodawca zdecydował, że w sprawach audytu nieuregulowanych w ustawie o usługach 

zaufania stosuje się odpowiednio rozdział poświęcony ograniczeniom kontroli działalności 

gospodarczej z ustawy z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców752.  

Jeśli chodzi o uszczegółowienie ram prawnych audytu wyznaczonych w rozporządzeniu 

eIDAS, to krajowy prawodawca zdecydował również, że w przypadku stwierdzenia na 

podstawie przeprowadzonego audytu niezgodności działalności kwalifikowanego dostawcy 

usług zaufania z wymogami określonymi w unijnym akcie prawnym, nakaz usunięcia uchybień 

przybiera formę decyzji administracyjnej, zaś termin wyznaczony do przywrócenia zgodności 

musi wynosić co najmniej 14 dni753.  

Oferowanie kwalifikowanych usług zaufania, jak już wspomniano, stanowi działalność 

gospodarczą regulowaną. Wymaga więc uzyskania zgody państwa. Wynika to bezpośrednio 

z rozporządzenia eIDAS, natomiast formę udzielania tej zgody pozostawiono krajowym 

prawodawcom.  

Dostawca usług zaufania, który nie posiada statusu kwalifikowanego, a zamierza 

rozpocząć świadczenie kwalifikowanych usług zaufania, zgłasza organowi nadzoru swój 

zamiar wraz z raportem oceny zgodności wydanym przez jednostkę oceniającą zgodność754. 

Następnie organ nadzoru weryfikuje, czy zarówno dostawca, jak i same usługi zaufania 

spełniają wymogi określone w rozporządzeniu eIDAS. Czas na przeprowadzenie procedury 

 
749 Art. 33 ustawy o usługach zaufania. 
750 Art. 46 pkt 9 w zw. z art. 47 ust. 2 pkt 1 ustawy o usługach zaufania. 
751 Art. 35 ustawy o usługach zaufania. 
752 T. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.  
753 Art. 34 ustawy o usługach zaufania. 
754 Art. 21 ust. 1 rozporządzenia eIDAS. 
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sprawdzającej to trzy miesiące. Potrzeba przekroczenia tego terminu implikuje od organu 

konieczność poinformowania wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia oraz nowym terminie 

załatwienia sprawy. Jeżeli sprawdzenie okaże się pomyślne dla dostawcy usług zaufania, organ 

nadzoru przyznaje wnioskodawcy status podmiotu kwalifikowanego755. W ślad za unijną 

regulacją idzie ustawa o usługach zaufania. Zgodnie z art. 5 tego aktu prawnego uzyskanie 

statusu kwalifikowanego dostawcy usług zaufania następuje na mocy decyzji administracyjnej 

o wpisie do rejestru dostawców usług zaufania wydawanej przez organ nadzoru (ministra 

właściwego do spraw informatyzacji) po rozpatrzeniu wniosku dostawcy i sprawdzeniu, czy 

zostały spełnione wymogi określone w przepisach o usługach zaufania. Wniosek musi zawierać 

dane dostawcy, które mają być objęte wpisem do rejestru756. Do wniosku, którego wzór jest 

udostępniany na oficjalnych stronach rządowych757, należy dołączyć audyt oceny zgodności 

z rozporządzeniem eIDAS, co oznacza, że przed kontaktem z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji potencjalny dostawca musi zwrócić się do jednostki oceny zgodności 

o przeprowadzenie płatnego audytu i zakontraktowanie oceny zgodności z rozporządzeniem 

eIDAS. Ponadto niezbędne jest dołączenie polityki świadczenia usług zaufania, zgodnie z którą 

te usługi mają być świadczone, plan zakończenia działalności oraz dane niezbędne do 

wystawienia przez narodowe centrum certyfikacji dostawcy usług zaufania certyfikatu 

służącego do weryfikacji zaawansowanych podpisów elektronicznych lub pieczęci 

elektronicznych wykorzystywanych następnie w certyfikatach pieczęci elektronicznych 

wydawanych przez tego dostawcę758. Minister właściwy do spraw informatyzacji po 

rozpatrzeniu wniosku wydaje decyzję o wpisie: 

• dostawcy usług zaufania i świadczonych przez niego usług zaufania do rejestru, 

jeżeli spełniają wymagania określone w przepisach usługach zaufania; 

• kwalifikowanej usługi zaufania do rejestru, w przypadku gdy usługa spełnia 

wymagania określone w przepisach o usługach zaufania759.  

Wspomniany wpis dokonuje się w postaci elektronicznej przez wprowadzenie 

informacji zawartych w decyzji o wpisie  nie później niż w terminie trzech dni roboczych od 

dnia wydania tej decyzji760. W sytuacji, gdy do prowadzenia rejestru zostanie wyznaczony 

 
755 Art. 21 ust. 2 rozporządzenia eIDAS. 
756 Więcej na temat zakresu danych umieszczanych w rejestrze dostawców usług zaufania w rozdziale trzecim 

niniejszego opracowania.  
757 Zob. https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-

koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_183-wpis-do-rejestru-dostawcow-uslug-zaufania 

(dostęp: 26.10.2021 r.). 
758 Art. 4 ust. 1-5 ustawy o usługach zaufania. 
759 Art. 4 ust. 6-7 ustawy o usługach zaufania. 
760 Par. 2 ust. 1 oraz 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie krajowej infrastruktury zaufania. 
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NBP, co rzeczywiście ma miejsce761, to podmiot ten dokonuje wpisu niezwłocznie, nie później 

niż w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania od ministra właściwego do spraw 

informatyzacji kopii dokumentów stanowiących podstawę wpisu, zmiany wpisu albo 

wykreślenia z rejestru762. Przy każdym wpisie umieszcza się numer porządkowy oraz 

oznaczenie podmiotu dokonującego wpisu, a także datę i czas dokonania wpisu763. 

Uzyskanie statusu kwalifikowanego przez dostawcę usług zaufania lub świadczoną 

przez niego usługę wywołuje określone konsekwencje. Po pierwsze, taki dostawca jest 

umieszczany na zaufanej liście, którą w Polsce prowadzi minister właściwy do spraw 

informatyzacji764. Stanowi ona jeden z trzech elementów składowych krajowej infrastruktury 

zaufania, obok rejestru dostawców oraz narodowego centrum certyfikacji765. Lista ta jest 

instrumentem wprowadzonym na mocy art. 22 rozporządzenia eIDAS. Unijny prawodawca 

w motywie 46 rozporządzenia eIDAS wyjaśnia, że zaufane listy są podstawowym elementem 

procesu budowania zaufania wśród operatorów rynku, ponieważ wskazują kwalifikowany 

status dostawy usługi podczas nadzoru. Każde państwo członkowskie sporządza, prowadzi 

i publikuje zaufane listy zawierające informacje dotyczące kwalifikowanych dostawców usług 

zaufania, za których jest ono odpowiedzialne, wraz z informacjami dotyczącymi świadczonych 

przez nich kwalifikowanych usług zaufania766. Publikacja list powinna następować w postaci 

elektronicznej dostosowanej do automatycznego przetwarzania i zabezpieczonej podpisem lub 

pieczęcią elektroniczną767. Ponadto państwa są zobowiązane niezwłocznie przekazywać do 

Komisji Europejskiej informacje o podmiocie odpowiedzialnym za sporządzanie, prowadzenie 

i publikowanie krajowych list oraz o miejscu publikacji, certyfikatach użytych do podpisania 

lub opatrzenia pieczęcią list i wszelkich zmian, jakie są do nich wprowadzane768. Wykonanie 

przez państwa członkowskie tego ostatniego nakazu pozwala Komisji Europejskiej zbiorczo 

udostępniać w postaci elektronicznej informacje o listach769, co rzeczywiście ma miejsce770. 

Dopiero wykazanie na zaufanej liście kwalifikowanego statusu danej usługi zaufania uprawnia 

dostawcę do rozpoczęcia świadczenia tej usługi771. Osoba prawna chcąca zakupić 

 
761 Zob. https://www.nccert.pl/uslugi.htm (dostęp: 26.10.2021 r.). 
762 Par. 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie krajowej infrastruktury zaufania. 
763 Par. 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie krajowej infrastruktury zaufania. 
764 Art. 5 ustawy o usługach zaufania. 
765 Art. 2 ustawy o usługach zaufania. 
766 Art. 22 ust. 1 rozporządzenia eIDAS. 
767 Art. 22 ust. 2 rozporządzenia eIDAS. 
768 Art. 22 ust. 3 rozporządzenia eIDAS. 
769 Art. 22 ust. 4 rozporządzenia eIDAS. 
770 Zob. https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/ (dostęp: 16.4.2021 r.). 
771 Art. 21 ust. 3 rozporządzenia eIDAS. 
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kwalifikowany certyfikat oraz kwalifikowane urządzenie do składania e-pieczęci może więc, 

przed skorzystaniem z usług, sprawdzić dostawcę na państwowej liście.  

Uzupełniającym aktem prawnym regulującym zagadnienie zaufanych list jest decyzja 

wykonawcza Komisji Europejskiej 2015/1505 z 8.9.2015 r. ustanawiająca normy specyfikacje 

techniczne i formaty dotyczące zaufanych list zgodnie z art. 22 ust. 5 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 

zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym772. Zgodnie z nią 

państwa członkowskie mogą ująć w zaufanych listach również informacje na temat dostawców 

niekwalifikowanych usług zaufania wraz z informacjami dotyczącymi świadczonych przez 

nich niekwalifikowanych usług zaufania. Jednakże w takiej sytuacji musi dojść do oznaczenia 

niekwalifikowanego charakteru tych podmiotów i tych usług773. Ponadto decyzja wykonawcza 

2015/1505 wskazuje, że w ramach zaufanych list gromadzi się zarówno aktualne informacje, 

jak i te archiwalne. Oznacza to, że np. fakt utraty przez usługę zaufania statusu kwalifikowanej 

będzie odnotowany w zaufanej liście, ale informacja o tej usłudze – jako archiwalna – cały czas 

będzie możliwa do odczytania z tej listy.  

Wpis na zaufaną listę oraz umieszczenie na stronie internetowej kwalifikowanego 

dostawcy usług zaufania linku prowadzącego do tej listy uprawnia go do posługiwania się 

znakiem zaufania UE774. Wybrany w drodze konkursu zorganizowanego wśród studentów 

sztuk pięknych i wzornictwa w państwach członkowskich wzór znaku wskazuje rozporządzenie 

wykonawcze Komisji Europejskiej 2015/806 z 23.5.2015 r. określające specyfikacje dotyczące 

formy znaku zaufania UE dla kwalifikowanych usług zaufania775. W motywie 1 przywołanego 

rozporządzenia wykonawczego unijny prawodawca wyjaśnił, że stosowanie znaku ma 

umożliwić i ułatwić wyraźne odróżnienie kwalifikowanych usług zaufania od innych 

dostępnych na rynku usług zaufania. To z kolei ma przekładać się na zwiększanie przejrzystości 

na rynku i wzmacnianie zaufania odbiorców tych usług do korzystania z nich.  

Wprowadzenie oznaczenia graficznego dla kwalifikowanych usług zaufania wpisuje się 

w trend widoczny w ostatnich latach w unijnym prawodawstwie, gdzie obrazy wykorzystuje 

się jako wsparcie treści przekazywanych w sposób standardowy, a więc za pomocą tekstu. 

Innym przykładem jest tu RODO. W motywie 60 tego aktu prawnego, określającym zasady 

przejrzystego informowania o prowadzeniu operacji przetwarzania danych osobowych, unijny 

 
772 Dz. Urz. UE z 2015 r. L 235, s. 26. 
773 Art. 2 decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2015/1505. 
774 Art. 23 ust. 1-2 rozporządzenia eIDAS. 
775 Dz. Urz. UE z 2015 r. L 128, s. 13. 
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prawodawca dopuścił możliwość wykorzystania znaków graficznych, aby przedstawić osobie 

fizycznej sens zamierzonego przetwarzania danych. W przypadku znaku zaufania UE ma być 

on pierwszym sygnałem dla podmiotów poszukujących kwalifikowanych usług zaufania, że 

dany usługodawca oferuje takie rozwiązania.  

 Drugą konsekwencją uzyskania statusu kwalifikowanego przez dostawcę usług zaufania 

lub świadczoną przez niego usługę jest obowiązek wydania mu z urzędu certyfikatów służących 

do weryfikacji zaawansowanych podpisów elektronicznych lub pieczęci776. W przypadku 

dostawców oferujących usługi zaufania związane z e-pieczęcią chodzi o zaawansowany e-

podpis lub e-pieczęć stanowiącą część składową kwalifikowanych certyfikatów pieczęci 

elektronicznej wydawanych osobom prawnym będącym klientami dostawcy. Certyfikaty 

dostawcom usług zaufania wydaje narodowe centrum certyfikacji, które wchodzi w skład 

krajowej infrastruktury zaufania777. Ponadto, zadaniem tej jednostki jest publikacja zarówno 

certyfikatów, jak i list unieważnionych certyfikatów778. Rolę narodowego centrum certyfikacji 

może pełnić NBP779, co w istocie ma miejsce780.  

 Co do zasady, wydanie przywołanego certyfikatu powinno nastąpić niezwłocznie, nie 

później niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia wydania przez ministra właściwego do spraw 

informatyzacji decyzji administracyjnej o wpisie dostawcy usług zaufania i świadczonych 

przez niego usług zaufania do rejestru781. Jednak jako że rolę narodowego centrum certyfikacji 

pełni NBP, to zastosowanie znajdzie zasada, zgodnie z którą wspomniany certyfikat wydaje się 

niezwłocznie, ale nie później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia, w którym NBP 

otrzymał od ministra właściwego do spraw informatyzacji powiadomienie o wydaniu 

przywołanej decyzji administracyjnej782.   

 Wykreślenie z rejestru kwalifikowanego dostawcy usług zaufania lub świadczonej przez 

niego kwalifikowanej usługi zaufania może mieć miejsce w czterech przypadkach 

wymienionych w art. 8 ust. 4 ustawy o usługach zaufania. Pierwszym jest złożenie przez 

dostawcę wniosku o wykreślenie. Drugim jest zaprzestanie działalności przez podmiot 

kwalifikowany. Przypadki trzeci i czwarty mają charakter sankcyjny. Wykreślenie grozi 

bowiem w sytuacji wykorzystania przez dostawcę przyznanych mu przez narodowe centrum 

 
776 Art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o usługach zaufania. 
777 Art. 2 ustawy o usługach zaufania. 
778 Art. 10 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o usługach zaufania. 
779 Art. 11 ustawy o usługach zaufania. 
780 Zob. https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/departamenty/bezpieczenstwa.html (dostęp: 

26.10.2021 r.). 
781 Par. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie krajowej infrastruktury zaufania. 
782 Par. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie krajowej infrastruktury zaufania. 
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certyfikacji certyfikatów w sposób przekraczający zakres ich stosowania. Ponadto wykreślenie 

jest konsekwencją braku realizacji przez dostawcę nałożonych przez organ nadzoru zaleceń 

dotyczących eliminacji działań niezgodnych z rozporządzeniem eIDAS.  Wykreślenie odbywa 

się, analogicznie do wpisu, w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez ministra 

właściwego do spraw informatyzacji783. Ustawodawca przyznaje tej decyzji rygor 

natychmiastowej wykonalności784. Wskutek wykreślenia podmiotu z rejestru narodowe 

centrum certyfikacji unieważnia certyfikat wystawiony wcześniej temu dostawcy785. Czyni to 

na wniosek sformułowany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji786.  

 Regulowany charakter działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług 

zaufania przejawia się koniecznością spełniania szeregu wymogów także w okresie jej 

prowadzenia. Rozporządzenie eIDAS w art. 24 ust. 2 zawiera katalog takich obowiązków. Na 

jego mocy podmiot kwalifikowany musi więc informować organ nadzoru o wszelkich 

zmianach w świadczeniu kwalifikowanych usług zaufania oraz o zamiarze zaprzestania swej 

działalności787. Ponadto dostawca, przed zawarciem umowy z klientem, ma obowiązek 

poinformować go w sposób jasny i szczegółowy o dokładnych warunkach korzystania 

z określonej kwalifikowanej usługi zaufania, jak również o wszelkich ograniczeniach 

korzystania z niej788. Podmiot kwalifikowany musi używać wiarygodnych systemów 

i produktów, które są chronione przed modyfikacją i zapewniają techniczne bezpieczeństwo 

i wiarygodność procesów przez niego obsługiwanych789. Dostawca także tworzy i aktualizuje 

bazę danych dotyczącą wydanych kwalifikowanych certyfikatów790. Krajowy prawodawca 

doprecyzował, że chodzi tu także o listę zawieszonych i unieważnionych kwalifikowanych 

certyfikatów oraz żądania unieważnienia kwalifikowanych certyfikatów791. Informacje te 

muszą być przechowywane w sposób umożliwiający odczytanie oraz zapewniający 

bezpieczeństwo dokumentów i danych. Część obowiązków w katalogu dotyczy kwestii 

dbałości o bezpieczeństwo danych osobowych uzyskiwanych i posiadanych w związku ze 

świadczeniem usług zaufania. Przede wszystkim kwalifikowani dostawcy usług zaufania 

muszą zapewniać zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. W art. 24 ust. 2 lit. j 

rozporządzenia eIDAS unijny prawodawca wskazuje na konieczność przestrzegania dyrektywy 

 
783 Art. 8 ust. 1-3 ustawy o usługach zaufania. 
784 Art. 9 ust. 1 ustawy o usługach zaufania. 
785 Art. 8 ust. 5 ustawy o usługach zaufania. 
786 Par. 5 rozporządzenia w sprawie krajowej infrastruktury zaufania. 
787 Art. 24 ust. 2 lit. a rozporządzenia eIDAS. 
788 Art. 24 ust. 2 lit. d rozporządzenia eIDAS. 
789 Art. 24 ust. 2 lit. e rozporządzenia eIDAS. 
790 Art. 24 ust. 2 lit. k rozporządzenia eIDAS. 
791 Art. 17 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o usługach zaufania. 
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Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 95/46/WE z 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. 

Nie budzi jednak wątpliwości to, że po wejściu w życie RODO, a co za tym idzie uchyleniu 

dyrektywy, przywołany nakaz wciąż obowiązuje, tyle że obecnie dostawcy usług zaufania są 

zobowiązani stosować się do wymogów RODO792. Ponadto podmioty kwalifikowane są 

zobowiązane zatrudniać pracowników i – ewentualnie – podwykonawców, którzy posiadają 

niezbędną wiedzę fachową, wiarygodność, doświadczenie i kwalifikacje i którzy przeszli 

odpowiednie szkolenia na temat przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych 

osobowych oraz którzy stosują procedury administracyjne i zarządcze odpowiadające 

europejskim lub międzynarodowym standardom793. Zadaniem dostawców jest również 

używanie w trakcie prowadzonej działalności wiarygodnych systemów do przechowywania 

przekazanych im danych w sprawdzalnej postaci, tak aby dane były publicznie dostępne do 

wyszukiwania dopiero po uzyskaniu zgody osoby, do której dane się odnoszą, aby tylko 

upoważnione osoby mogły wprowadzać dane i zmiany w przechowywanych danych oraz aby 

można było sprawdzać autentyczność danych794. Podmiot kwalifikowany musi podejmować 

odpowiednie środki zapobiegające fałszowaniu i kradzieży danych795. W katalogu unijny 

prawodawca wymienił również nakaz utrzymywania przez podmioty kwalifikowane 

dostatecznych zasobów finansowych lub posiadania aktualnego ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej796. Ta pozycja występuje w kontekście ponoszonego przez 

dostawcę usług zaufania ryzyka związanego z odpowiedzialnością za szkody powstałe 

w związku z niewypełnieniem obowiązków określonych w rozporządzeniu eIDAS. 

Rozwinięcie wątku ubezpieczenia kwalifikowanego dostawcy usług zaufania znajduje się 

w aktach prawa krajowego. Podmiot kwalifikowany w terminie 30 dni od dnia dokonania wpisu 

świadczonej przez niego kwalifikowanej usługi zaufania do rejestru dostawców, ale nie później 

niż jeden dzień przed dniem rozpoczęcia świadczenia tej usługi, jest zobowiązany zawrzeć 

umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone odbiorcom usług 

zaufania powstałe w okresie świadczenia usług797. Środkiem dyscyplinującym do wykonania 

tego obowiązku jest groźba nałożenia na dostawcę usług zaufania kary pieniężnej w wysokości 

 
792 Zgodnie z art. 94 ust. 2 RODO odesłania do uchylonej dyrektywy 95/46/WE należy od 25.5.2018 r. traktować 

jako odesłania do RODO.  
793 Art. 24 ust. 2 lit b. rozporządzenia eIDAS. 
794 Art. 24 ust. 2 lit. f rozporządzenia eIDAS. 
795 Art. 24 ust. 2 lit. g rozporządzenia eIDAS. 
796 Art. 24 ust. 2 lit. c rozporządzenia eIDAS. 
797 Art. 13 ustawy o usługach zaufania. 
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do 50 tys. zł w przypadku uchybienia798. Zarówno kopia pierwotnej umowy ubezpieczenia, jak 

i dowód jej odnowienia na kolejne okresy ubezpieczenia, muszą trafić do ministra właściwego 

do spraw informatyzacji. Drugim aktem prawa krajowego regulującym opisywaną kwestię jest 

rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 19.12.2016 r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania799. 

Wskazuje się w nim, że ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania kwalifikowanego dostawcy podczas 

świadczenia usług zaufania800. W katalogu szkód, których nie można pokrywać 

z ubezpieczenia, prawodawca wymienił m.in. szkody wyrządzone po dniu wydania ostatecznej 

decyzji o wykreśleniu z publicznych rejestrów kwalifikowanej usługi zaufania świadczonej 

przez dostawcę, czy też szkód polegających na zapłacie kar umownych801. Wyłączono również 

możliwość umownego ograniczenia odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń802. Oznacza 

to, że dostawca nie może ustalić z zakładem innego zakresu ubezpieczenia OC niż zakres, który 

wynika z przepisów prawa europejskiego i polskiego. Także na poziomie rozporządzenia, a nie 

w drodze ustaleń stron umowy ubezpieczenia, zdecydowano, że minimalna suma gwarancyjna 

ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową 

ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 250 tys. euro, jednak nie więcej niż 1 mln 

euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń. Przeliczenie euro na polską walutę następuje 

w oparciu o kurs średni euro ogłaszany przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym umowa 

ubezpieczenia OC została zawarta803. W katalogu obowiązków kwalifikowanego dostawcy 

wymienia się również zadanie rejestrowania i udostępniania przez odpowiedni okres, w tym po 

zaprzestaniu działalności, wszelkich informacji dotyczących danych wydanych i otrzymanych 

przez podmiot kwalifikowany, w szczególności do celów przedstawienia dowodów 

w postępowaniach sądowych i do celów zapewnienia ciągłości usług, przy czym rejestrowanie 

danych może odbywać się drogą elektroniczną804. Z zagadnieniem zapewnienia ciągłości usług 

zaufania ściśle powiązany jest obowiązek posiadania przez podmiot kwalifikowany aktualnego 

 
798 Art. 46 pkt 12 w zw. z art. 47 pkt 1 ustawy o usługach zaufania. 
799 Dz. U. z 2017 r. poz. 13. 
800 Par. 2 ust. 1 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 19.12.2016 r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania. 
801 Par. 2 ust. 2 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 19.12.2016 r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania. 
802 Par. 2 ust. 3 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 19.12.2016 r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania. 
803 Par. 3 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 19.12.2016 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania. 
804 Art. 24 ust. 2 lit. h rozporządzenia eIDAS. 
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i zweryfikowanego przez organ nadzoru planu zakończenia działalności805. Powielenie tej 

dyspozycji znajduje się w art. 19 ust. 3 ustawy o usługach zaufania. Brak planu zakończenia 

działalności lub też niestosowanie go do zakończenia działalności naraża dostawcę usług 

zaufania na karę pieniężną w wysokości do 10 tys. zł806. Jeżeli kwalifikowany dostawca traci 

status kwalifikowany i żaden inny kwalifikowany podmiot nie przejmuje jego działalności 

w zakresie świadczenia usług zaufania, to jest on dodatkowo zobowiązany przekazać 

ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji w terminie 30 dni od utraty statusu 

kwalifikowanego listy zawieszonych i unieważnionych przez siebie kwalifikowanych 

certyfikatów, politykę świadczenia usługi, żądania unieważnienia kwalifikowanych 

certyfikatów oraz inne dokumenty, których utworzenia w trakcie prowadzenia działalności 

i przechowywania wymagała polityka świadczenia  usługi807. Ponadto kwalifikowany dostawca 

usług zaufania jest zobligowany niezwłocznie zniszczyć dane do składania przez niego 

zaawansowanego podpisu elektronicznego lub zaawansowanej pieczęci elektronicznej 

weryfikowanych za pomocą certyfikatu dostawcy usług zaufania, w przypadku gdy polityka 

świadczenia usługi nie przewiduje dalszego wykorzystania tych danych lub w przypadku 

unieważnienia certyfikatu dostawcy usług zaufania powiązanego z tymi danymi808. 

Wywiązanie się z tego zobowiązania powinno być potwierdzone protokołem zniszczenia 

danych przekazywanym przez dostawcę ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji 

w terminie 7 dni od wykonania opisywanych czynności809. Brak realizacji tych wymogów 

skutkuje dla dostawcy usług zaufania powstaniem odpowiedzialności administracyjnej 

i możliwą karą pieniężną w wysokości do 100 tys. zł. 

 Szereg obowiązków nałożonych na kwalifikowanych dostawców usług zaufania wiąże 

się, jak już wskazano, z nadzorem nad prawidłowością ich realizacji. W przypadku 

stwierdzenia, że działalność takich podmiotów jest niezgodna z przepisami o usługach zaufania, 

minister właściwy do spraw informatyzacji może podjąć określone działania, których dobór 

zależy od rodzaju zidentyfikowanych naruszeń. W opisanym w art. 30 ustawy o usługach 

zaufania katalogu dostępnych interwencji znajduje się możliwość wezwania kwalifikowanego 

dostawcy do usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości 

i doprowadzenie działalności do stanu zgodnego z przepisami o usługach zaufania. 

W przypadku braku reakcji na to wezwanie, polegającej na wyeliminowaniu nieprawidłowości, 

 
805 Art. 24 ust. 2 lit. i rozporządzenia eIDAS oraz art. 19 ust. 3 ustawy o usługach zaufania. 
806 Art. 46 pkt 10 w zw. z art. 47 ust. 2 pkt 2 ustawy o usługach zaufania. 
807 Art. 20 ust. 1 ustawy o usługach zaufania. 
808 Art. 20 ust. 3 ustawy o usługach zaufania. 
809 Art. 20 ust. 4 ustawy o usługach zaufania. 
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podmiotowi kwalifikowanemu grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości do 50 tys. 

zł810.  Ponadto wezwanie może dotyczyć zmiany polityki świadczenia usług lub innych 

dokumentów związanych ze świadczeniem usług zaufania. Organ nadzoru może również 

zobowiązać dostawcę do unieważnienia kwalifikowanych certyfikatów, np. e-pieczęci, 

wydanych z naruszeniem polityki świadczenia usług. Niewykonanie tego wezwania podlega 

karze pieniężnej w wysokości do 50 tys. zł811. Dalej idącym działaniem, w przypadku 

stwierdzenia uchybień w prowadzonej działalności, jest wydanie przez ministra właściwego do 

spraw informatyzacji decyzji administracyjnej o odebraniu kwalifikowanemu dostawcy usług 

zaufania statusu kwalifikowanego lub pozbawieniu takiego statusu świadczonej przez niego 

usłudze zaufania. W tym ostatnim przypadku organ nadzoru może również unieważnić 

odpowiednie certyfikaty dostawcy usług zaufania. Wydając taką decyzję administracyjną 

minister właściwy do spraw informatyzacji bierze pod uwagę stopień zagrożenia 

bezpieczeństwa świadczenia usług zaufania, możliwość usunięcia tego zagrożenia w inny 

sposób, a także pewność obrotu prawnego812.  

 Poza opisanymi już przewinieniami, za które kwalifikowanemu dostawcy usług 

zaufania grozi odpowiedzialność administracyjna, należy wymienić jeszcze pięć dodatkowych 

przypadków. W odniesieniu do każdego z nich kara pieniężna może wynieść maksymalnie 50 

tys. zł. Pierwszym przypadkiem jest stosowanie polityki świadczenia usługi lub przyjmowanie 

innych dokumentów związanych ze świadczeniem usługi zaufania, które to dokumenty są 

niezgodne z przepisami o usługach zaufania813. Drugim jest wydawanie certyfikatów 

niezgodnie z polityką świadczenia usługi814. Trzecim jest nieudostępnienie ministrowi 

właściwemu do spraw informatyzacji informacji lub dokumentów, które są bezpośrednio 

związane ze świadczonymi usługami zaufania lub mają wpływ na świadczone usługi 

zaufania815. Czwartym jest przypadek, gdy dostawca nie poinformował ministra właściwego do 

spraw informatyzacji o zmianie danych podlegających wpisowi do rejestru dostawców usług 

zaufania lub danych dotyczących technicznych możliwości prowadzenia działalności 

w zakresie świadczenia usług zaufania wskazanych we wniosku o wpis do rejestru816. Piątym 

jest sytuacja, gdy dostawca ignoruje obowiązek niezwłocznego poinformowania właściwego 

organu o wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa lub utraty integralności, które 

 
810 Art. 46 pkt 2 w zw. z art. 47 ust. 2 pkt 1 ustawy o usługach zaufania. 
811 Art. 46 pkt 4 w zw. z art. 47 ust. 2 pkt 1 ustawy o  usługach zaufania. 
812 Art. 29 ustawy o usługach zaufania. 
813 Art. 46 pkt 3 w zw. z art. 47 ust. 2 pkt 1 ustawy o usługach zaufania. 
814 Art. 46 pkt 5 w zw. z art. 47 ust. 2 pkt 1 ustawy o usługach zaufania. 
815 Art. 46 pkt 6 w zw. z art. 47 ust. 2 pkt 1 ustawy o usługach zaufania. 
816 Art. 46 pkt 7 w zw. z art. 47 ust. 2 pkt 1 ustawy o usługach zaufania. 
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mają znaczący wpływ na świadczoną usługę zaufania lub przetwarzane w jej ramach dane 

osobowe817. 

 Osoba prawna, chcąc posiadać kwalifikowaną pieczęć elektroniczną, musi być 

przygotowana na przejście procedury weryfikacji uprawnień do skorzystania z usług zaufania 

dotyczących opisywanego narzędzia. Unijny prawodawca zdecydował bowiem, że 

kwalifikowany dostawca usług zaufania, wydając kwalifikowany certyfikat, weryfikuje za 

pomocą odpowiednich środków i zgodnie z prawem krajowym tożsamość i, w stosownym 

przypadku, wszelkie specjalne atrybuty osoby fizycznej lub prawnej, której wydaje 

kwalifikowany certyfikat818. Informacje przekazywane przez osobę prawną są weryfikowane 

przez podmiot kwalifikowany albo bezpośrednio, albo polegając na stronie trzeciej zgodnie 

z prawem krajowym: 

• przez fizyczną obecność osoby fizycznej lub upoważnionego przedstawiciela 

osoby prawnej; lub 

• zdalnie, przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej, w przypadku którego 

przed wydaniem kwalifikowanego certyfikatu zapewniono fizyczną obecność 

osoby fizycznej lub upoważnionego przedstawiciela osoby prawnej i który 

spełnia wymogi określone w odniesieniu do średniego lub wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa; lub 

• za pomocą certyfikatu kwalifikowanego już posiadanej przez osobę prawną 

pieczęci elektronicznej lub podpisu elektronicznego upoważnionego 

przedstawiciela osoby prawnej; lub 

• przy użyciu innych metod identyfikacji uznanych na szczeblu krajowym, które 

zapewniają pewność równoważną, pod względem wiarygodności, fizycznej 

obecności i równoważna pewność została potwierdzona przez jednostkę 

oceniającą zgodność.  

Doniosłość przywołanej regulacji wynika z jej niebagatelnej roli w budowaniu zaufania 

do narzędzi dostarczanych w ramach usług zaufania, w tym dla kwalifikowanej pieczęci 

elektronicznej. Opisana procedura wydawania kwalifikowanego certyfikatu oznacza bowiem, 

że podmiot trzeci, który otrzyma dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowaną e-pieczęcią 

osoby prawnej, ma pewność co do tego, że dysponent e-pieczęci w istocie jest tą osobą, za którą 

się podaje i której dane uwidocznione w certyfikacie odpowiadają stanowi rzeczywistemu. Aby 

 
817 Art. 46 pkt 8 w zw. z art. 47 ust. 2 pkt 1 ustawy o usługach zaufania. 
818 Art. 24 ust. 1 rozporządzenia eIDAS. 
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bowiem otrzymać kwalifikowany certyfikat, osoba prawna musiała wcześniej potwierdzić 

prawo do posługiwania się e-pieczęcią z określonymi danymi. Ta regulacja eliminuje 

zasadniczą słabość współczesnej tradycyjnej pieczęci, w przypadku której, jak wykazano 

w rozdziale pierwszym niniejszego opracowania, co do zasady nie weryfikuje się tożsamości 

podmiotu zamawiającego pieczęć, ani prawdziwości danych, które mają znaleźć się w jej treści.  

W odniesieniu do kwalifikowanych certyfikatów podpisów elektronicznych krajowy 

prawodawca dokonał niejako powtórzenia wymogu sformułowanego w rozporządzeniu eIDAS. 

Otóż kwalifikowany dostawca wydając kwalifikowany certyfikat e-podpisu jest zobowiązany 

uzyskać od osoby ubiegającej się o taki certyfikat potwierdzenie przyporządkowania do niej 

danych służących do weryfikacji podpisu elektronicznego, które są zawarte w wydanym 

certyfikacie819. W uzasadnieniu projektu ustawy o usługach zaufania nie wyjaśniono, dlaczego 

w akcie prawa krajowego powtarza się regulacja unijna i dlaczego w przepisie tym mowa 

jedynie o wydawaniu certyfikatów e-podpisów, a nie także e-pieczęci. Nie można jednak 

odczytywać tego, jako osłabienia opisywanego wymogu w odniesieniu do certyfikatów e-

pieczęci. Jak już bowiem wyjaśniono, obowiązek weryfikacji prawdziwości danych, które mają 

znaleźć się w certyfikacie e-pieczęci wynika wprost z rozporządzenia eIDAS.    

Brak właściwej weryfikacji podmiotu ubiegającego się o wydanie kwalifikowanego 

certyfikatu pieczęci elektronicznej powoduje powstanie po stronie kwalifikowanego dostawcy 

usług zaufania ryzyka odpowiedzialności administracyjnej zagrożonej karą pieniężną 

w wysokości do 50 tys. zł820.  

Konsekwencją przywołanych przepisów są restrykcyjne procedury obowiązujące 

u dostawców usług zaufania w stosunku do podmiotów ubiegających się o uzyskanie 

kwalifikowanego certyfikatu e-pieczęci. Po pierwsze, dostawcy weryfikują uprawnienie 

wnioskodawcy do posiadania takiego certyfikatu. Analizie podlega to, czy wnioskodawca może 

być dysponentem pieczęci elektronicznej w rozumieniu rozporządzenia eIDAS i przepisów 

prawa krajowego. Po drugie, sprawdzeniu podlega prawdziwość danych wnioskodawcy, które 

mają być umieszczone – jako atrybuty – w certyfikacie. Przykładowo, Krajowa Izba 

Rozliczeniowa realizując wspomniane czynności bazuje na informacjach pozyskanych 

z legalnych, wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł, jak rejestry prowadzone przez 

organy publiczne. Dostawca ten wskazuje ponadto, że adres podmiotu mającego dysponować 

e-pieczęcią może być zweryfikowany także w trakcie wizyty przedstawiciela dostawcy 

 
819 Art. 14 pkt 1 ustawy o usługach zaufania. 
820 Art. 46 pkt 1 w zw. z art. 47 ust. 2 pkt 1 ustawy o usługach zaufania. 
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w siedzibie wnioskodawcy821. Pokazuje to szeroki wachlarz możliwych do zastosowania 

mechanizmów weryfikacji prawdziwości danych podanych w zamówieniu kwalifikowanego 

certyfikatu pieczęci elektronicznej. O weryfikacji prawdziwości danych osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w publicznie dostępnych 

rejestrach informują również inni dostawcy usług zaufania822. Po trzecie, sprawdzeniu podlega, 

czy osoba fizyczna składająca w imieniu osoby prawnej zamówienie na kwalifikowany 

certyfikat pieczęci elektronicznej, czy też odbierająca taki certyfikat, jest do tego upoważniona. 

W ramach realizacji tej czynności wymagane jest więc wylegitymowanie się wspomnianej 

osoby fizycznej. Jeżeli weryfikacja tożsamości takiej osoby odbywa się w oparciu o dowód 

osobisty, to częścią tego procesu nie może być sprawdzenie dokumentu w rejestrze dowodów 

osobistych. Jeden z kwalifikowanych dostawców usług zaufania próbował uzyskać od ministra 

właściwego do spraw informatyzacji dostęp do rejestru w trybie ograniczonej teletransmisji 

danych, aby weryfikować, czy zgłaszający się do niego klienci posługują się autentycznym 

dowodem osobistym. Jako swój interes prawny powoływał właśnie wynikający 

z rozporządzenia eIDAS obowiązek  weryfikacji przez dostawcę usług zaufania tożsamości 

osób ubiegających się o wydanie certyfikatów. Sprawdzenie dokumentu tożsamości w rejestrze 

dowodów osobistych wpisywałoby się więc w zachowanie staranności przy realizacji 

przywołanego obowiązku. Minister właściwy do spraw informatyzacji odmówił, wskazując, że 

czynność sprawdzenia w rejestrze stanowi jedynie weryfikację istnienia, bądź nie, ważnego 

dokumentu tożsamości zawierającego określone dane i nie jest częścią weryfikacji tożsamości, 

o której mówi rozporządzenie eIDAS. Takie stanowisko podzielił sąd administracyjny823. 

Wracając do działań dostawcy, niezbędne jest również okazanie przez wspomnianą osobę 

fizyczną dowodu na to, że jest uprawniona do działania w imieniu osoby prawnej, która ma być 

dysponentem e-pieczęci. W przypadku osób fizycznych, których prawo do reprezentowania 

osoby prawnej wynika z rejestrów publicznych (np. z Krajowego Rejestru Sądowego), 

zazwyczaj wystarczy okazanie aktualnego wydruku z takiego rejestru. Jeśli jednak osoba 

fizyczna nie figuruje w rejestrze, potrzebne jest dodatkowo pełnomocnictwo wydane zgodnie 

z zasadami reprezentacji osoby prawnej. W odniesieniu do certyfikatów wydawanych dla 

podmiotów wyodrębnionych w strukturze administracji publicznej niezbędne na tym etapie jest 

 
821Polityka certyfikacji KIR dla kwalifikowanych usług zaufania – wersja 1.3, 

https://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/podstawy-prawne/, s. 18 (dostęp: 26.10.2021 r.).  
822 Zob. np. Polityka certyfikacji i Kodeks postępowania certyfikacyjnego kwalifikowanych usług zaufania 

EuroCert – wersja 4.0, https://repozytorium.eurocert.pl/Polit_certyf_i_kodeks_post_certyf/aktualne/, s. 20 

(dostęp: 26.10.2021 r.). 
823 Wyrok WSA w Warszawie z 27.9.2019 r., sygn. akt IV SA/Wa 978/19. 
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okazanie kopii dokumentu określającego zasady reprezentacji obowiązujące w danym 

podmiocie publicznym oraz pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego 

uprawnienie osoby fizycznej do działania w imieniu podmiotu administracji publicznej824. 

Weryfikacja tożsamości może nastąpić chociażby w wyznaczonym przez dostawcę usług 

zaufania punkcie potwierdzania tożsamości lub poprzez wizytę przedstawiciela dostawcy usług 

zaufania w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę lub u notariusza. Weryfikacja tożsamości 

może być usługą dodatkowo płatną825.  

Weryfikacja uprawnień do otrzymana certyfikatu kwalifikowanej pieczęci 

elektronicznej następuje również na etapie odnawiania certyfikatu, choć może mieć charakter 

uproszczony. W takiej sytuacji dostawcy z reguły dopuszczają również możliwość odnowienia 

certyfikatu drogą elektroniczną, o ile jeszcze nie wygasła ważność dotychczasowego 

certyfikatu. Wniosek o odnowienie certyfikatu musi być bowiem opatrzony ważną e-pieczęcią 

lub podpisem elektronicznym osoby fizycznej upoważnionej do działania w imieniu osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej826. Należy jednak 

pamiętać, że taka uproszczona ścieżka odnawiania certyfikatu przez niektórych dostawców 

usług zaufania nie jest dopuszczalna w odniesieniu do kwalifikowanych certyfikatów pieczęci 

elektronicznej827.   

Użycie kwalifikowanego certyfikatu, a co za tym idzie e-pieczęci na niej opartym, jest 

możliwe wyłącznie w okresie jego ważności, a więc do momentu upływu czasu, na jaki został 

wydany albo do chwili jego unieważnienia. Jeżeli kwalifikowany certyfikat pieczęci 

elektronicznej został unieważniony po początkowej aktywacji, traci on ważność od momentu 

jego unieważnienia i w żadnym przypadku nie można przywrócić jego poprzedniego statusu828.  

Egzekwowanie tego przepisu jest możliwe dzięki nakazaniu kwalifikowanym 

dostawcom usług zaufania takiego sposobu organizacji obsługi klientów, aby możliwe było 

całodobowe zgłaszanie żądań unieważnienia kwalifikowanych certyfikatów829. Nałożono na 

 
824 Zob. np. https://pomoc.certum.pl/pl/proces-weryfikacja-oraz-dokumenty-wymagane-przy-zakupie-pieczeci-

elektronicznej/ (dostęp: 26.10.2021 r.). 
825 Zob. np. https://pomoc.certum.pl/pl/proces-weryfikacja-oraz-dokumenty-wymagane-przy-zakupie-pieczeci-

elektronicznej/ (dostęp: 26.10.2021 r.). 
826Zob. Polityka certyfikacji KIR dla kwalifikowanych usług zaufania – wersja 1.3, 

https://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/podstawy-prawne/, s. 20 (dostęp: 26.10.2021 r.) oraz Polityka 

certyfikacji i Kodeks postępowania certyfikacyjnego kwalifikowanych usług zaufania EuroCert – wersja 4.0, 

https://repozytorium.eurocert.pl/Polit_certyf_i_kodeks_post_certyf/aktualne/, s. 28-29 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
827 Zob. Kwalifikowany dostawca usług zaufania „CenCert”. Polityka dla kwalifikowanych usług zaufania – 

wersja 1.3, https://www.cencert.pl/informacje-cencert/polityki-certyfikacji-i-regulaminy/, s. 17 (dostęp: 

26.10.2021 r.). 
828 Art. 39 ust. 4 rozporządzenia eIDAS. 
829 Art. 19 ust. 4 ustawy o usługach zaufania. 
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nich również obowiązek odnotowywania w swojej bazie danych dotyczącej certyfikatów 

i publikowania informacji o unieważnieniu certyfikatu w odpowiednim czasie, nie dłuższym 

jednak niż 24 godziny po otrzymaniu wniosku o unieważnienie. To ostatnie staje się skuteczne 

natychmiast po opublikowaniu informacji o unieważnieniu830. Ponadto podmioty 

kwalifikowane dostarczają każdej stronie ufającej informacje o statusie ważności lub 

unieważnienia wydanych przez siebie kwalifikowanych certyfikatów. Informacje te są 

dostępne co najmniej na poziomie certyfikatu w automatyczny sposób, który jest wiarygodny, 

nieodpłatny i wydajny, w każdym momencie, także po upływie okresu ważności certyfikatu831. 

Informacje o statusie certyfikatów kwalifikowanych, w tym listy zawieszonych lub 

unieważnionych certyfikatów są opatrywane zaawansowanym podpisem dostawcy usług 

zaufania832.  

Ponadto unijny prawodawca postanowił, że państwa członkowskie mogą ustanawiać 

przepisy krajowe dotyczące tymczasowego zawieszenia kwalifikowanych certyfikatów 

pieczęci elektronicznych z zastrzeżeniem następujących warunków:   

• jeżeli kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej został czasowo 

zawieszony, certyfikat ten traci ważność na okres zawieszenia; 

• okres zawieszenia jest jasno wskazywany w bazie danych dotyczącej 

certyfikatów i podmiot udzielający informacji o statusie certyfikatu zapewnia 

widoczność statusu zawieszenia podczas okresu zawieszenia833.  

Obok kwalifikowanego dostawcy usług zaufania związanych z kwalifikowaną pieczęcią 

elektroniczną oraz obok dysponenta takiej e-pieczęci, trzecim podmiotem występującym 

w elektronicznym obrocie prawnym odbywającym się z wykorzystaniem kwalifikowanej 

pieczęci elektronicznej jest strona ufająca. Uwagi poczynione na temat tego zagadnienia 

w rozdziale trzecim niniejszego opracowania pozostają aktualne również w kontekście 

kwalifikowanej pieczęci elektronicznej. 

 

4.3. Uwarunkowania techniczne kwalifikowanej pieczęci elektronicznej  

Sformułowanie przez unijnego prawodawcę definicji poszczególnych rodzajów pieczęci 

elektronicznej w sposób kaskadowy znajduje swoje odzwierciedlenie również w sferze 

technicznej. Kwalifikowana e-pieczęć pod kątem rozwiązań technicznych musi więc spełniać 

 
830 Art. 24 ust. 3 rozporządzenia eIDAS. 
831 Art. 24 ust. 4 rozporządzenia eIDAS. 
832 Art. 16 pkt 2 ustawy o usługach zaufania. 
833 Art. 38 ust. 5 rozporządzenia eIDAS. 
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te same standardy co zaawansowana pieczęć elektroniczna i jednocześnie obligatoryjnie 

realizować dodatkowe wymogi. Także schemat opatrywania zasobów cyfrowych 

kwalifikowaną e-pieczęcią, jak również możliwość zabezpieczania przy użyciu tego narzędzia 

masowo i automatycznie generowanych e-dokumentów, są takie same jak w przypadku 

zaawansowanej e-pieczęci. Oznacza to, że rozważania dotyczące uwarunkowań technicznych 

zaawansowanej pieczęci elektronicznej poczynione w rozdziale trzecim niniejszego 

opracowania pozostają aktualne także w kontekście kwalifikowanej e-pieczęci.  

Wspomnianymi dodatkowymi warunkami sine qua non prawidłowego złożenia 

kwalifikowanej pieczęci elektronicznej jest zarówno posiadanie kwalifikowanego certyfikatu, 

jak i wykorzystanie kwalifikowanego urządzenia do składania e-pieczęci. Oba te elementy są 

ściśle związane z rozwiązaniami technicznymi, na których opiera się pieczęć elektroniczna. 

Obok regulacji prawnych, chociażby tych ustanawiających skutki prawne e-pieczęci, to właśnie 

uwarunkowania techniczne kształtują bezpieczeństwo korzystania z pieczęci elektronicznej 

i przyczyniają się do budowy zaufania do tego narzędzia. Aspekt techniczny podkreśla się 

w wielu dokumentach odnoszących się do usług zaufania. Przykładowo, w motywie 8 

przywoływanej już decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2016/650 wyjaśniono, że 

odpowiednie algorytmy kryptograficzne, długości kluczy oraz funkcje skrótu muszą być 

warunkami wstępnymi bezpieczeństwa produktów certyfikowanych, takich jak urządzenia do 

składania e-pieczęci, jeśli chce się zapewnić skuteczną ochronę przed sfałszowaniem pieczęci 

elektronicznych generowanych przy pomocy takich produktów (urządzeń). 

Wymogi kwalifikowanego certyfikatu pieczęci elektronicznej, który wydaje 

kwalifikowany dostawca usług zaufania, unijny prawodawca sformułował w załączniku III do 

rozporządzenia eIDAS. Sprowadzają się one do wymienienia elementów, które ów certyfikat 

musi zawierać. Są to: 

• wskazanie – co najmniej w postaci pozwalającej na automatyczne przetwarzanie 

– że dany certyfikat został wydany jako kwalifikowany certyfikat pieczęci 

elektronicznej; 

• zestaw danych jednoznacznie reprezentujących kwalifikowanego dostawcę 

usług zaufania wydającego kwalifikowany certyfikat, obejmujący co najmniej 

państwo członkowskie, w którym dostawca ma siedzibę oraz nazwę i numer 

rejestrowy zgodnie z oficjalnym rejestrem (w przypadku osób prawnych) albo 

imię i nazwisko dostawcy (w przypadku osób fizycznych); 

• co najmniej nazwę podmiotu składającego pieczęć i numer rejestrowy zgodnie 

z oficjalnym rejestrem; 



226 

 

• dane służące do walidacji pieczęci elektronicznej, które odpowiadają danym 

służącym do składania pieczęci; 

• dane dotyczące początku i końca okresu ważności certyfikatu; 

• kod identyfikacyjny certyfikatu, który musi być niepowtarzalny dla 

kwalifikowanego dostawcy usług zaufania; 

• zaawansowany podpis elektroniczny lub zaawansowana pieczęć elektroniczna 

dostawcy, który wydaje certyfikat (powtórzenie tego wymogu znajduje się w art. 

16 pkt 1 ustawy o usługach zaufania); 

• wskazanie miejsca, w którym nieodpłatnie dostępny jest certyfikat towarzyszący 

zaawansowanemu podpisowi elektronicznemu lub zaawansowanej pieczęci 

elektronicznej dostawcy certyfikatu; 

• wskazanie miejsca usług, z których można skorzystać w celu złożenia zapytania 

o status ważności kwalifikowanego certyfikatu; 

• jeżeli dane służące do składania pieczęci elektronicznej powiązane z danymi 

służącymi do walidacji pieczęci znajdują się w kwalifikowanym urządzeniu do 

składania pieczęci – odpowiednie wskazanie tego faktu co najmniej w postaci 

pozwalającej na automatyczne przetwarzanie.  

Kwalifikowany certyfikat może ponadto zawierać inne atrybuty, które jednakże nie 

mogą wpływać na interoperacyjność i wzajemne uznawanie kwalifikowanych pieczęci 

elektronicznych między państwami członkowskimi UE834.  

Kwalifikowany certyfikat stanowi niezbędny element kwalifikowanej pieczęci 

elektronicznej. Oznacza to, że dla skutecznego posłużenia się kwalifikowaną pieczęcią 

elektroniczną niezbędne jest posiadanie ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zgodnie 

z prawem UE, jeżeli kwalifikowany certyfikat został unieważniony, traci od tego momentu 

ważność i w żadnym przypadku nie można przywrócić jego poprzedniego statusu835. 

Jednocześnie państwa członkowskie mogą ustanowić przepisy prawa krajowego dotyczące 

tymczasowego zawieszania kwalifikowanych certyfikatów. Zgodnie z motywem 53 

rozporządzenia eIDAS zawieszenie kwalifikowanych certyfikatów jest utrwaloną praktyką 

operacyjną stosowaną przez dostawców usług zaufania w wielu państwach członkowskich, 

którą należy odróżnić od unieważnienia i która wiąże się z czasową utratą ważności certyfikatu. 

W takim przypadku certyfikat traci ważność na okres zawieszenia, natomiast ten ostatni musi 

 
834 Art. 38 ust. 2-3 rozporządzenia eIDAS. 
835 Art. 38 ust. 4 rozporządzenia eIDAS. 
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być jasno wskazany w bazie danych dotyczącej certyfikatów i podmiot udzielający informacji 

o statusie certyfikatu zapewnia widoczność statusu zawieszenia podczas okresu jego trwania836.  

Drugim technicznym wyróżnikiem kwalifikowanej e-pieczęci na tle pozostałych 

rodzajów tego narzędzia jest konieczność posłużenia się kwalifikowanym urządzeniem do 

składania pieczęci elektronicznej. W przypadku e-podpisów wymóg użycia bezpiecznego 

urządzenia i bezpiecznego oprogramowania miał dawać podpisującemu pewność, że opatruje 

podpisem elektronicznym e-dokument, którego wizualizację widzi na ekranie, a także, że klucz 

prywatny jest przyporządkowany wyłącznie do podpisującego oraz ma ochronę, która 

uniemożliwi jego skopiowanie837. Podobne są cele stosowania bezpiecznych urządzeń przy 

posługiwaniu się kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Unijny prawodawca nie stworzył 

odrębnego załącznika do rozporządzenia eIDAS, który zawierałby explicite wymogi dla 

takiego urządzenia. Natomiast w art. 3 pkt 32 oraz art. 39 ust. 1 rozporządzenia eIDAS nakazał 

odpowiednie stosowanie w tym przypadku załącznika II do rozporządzenia eIDAS. 

W konsekwencji, mimo że ten załącznik mówi o wymogach dla kwalifikowanych urządzeń do 

składania podpisu elektronicznego, to należy go stosować w skali jeden do jednego również 

w odniesieniu do urządzeń wykorzystywanych przy składaniu do e-pieczęci. 

Kwalifikowane urządzenie do składania pieczęci elektronicznej, dzięki zastosowaniu 

właściwych środków technicznych i proceduralnych, zapewnia co najmniej: 

• zagwarantowanie w racjonalny sposób poufności danych służących do 

składania pieczęci elektronicznej użytych do złożenia tej pieczęci; 

• w praktyce tylko jednorazowe wystąpienie danych służących do składania 

pieczęci elektronicznej użytych do złożenia tej pieczęci; 

• uniemożliwienie, z racjonalną dozą pewności, pozyskania danych służących do 

składania pieczęci elektronicznej użytych do złożenia tej pieczęci oraz 

skuteczną ochronę pieczęci elektronicznej przed sfałszowaniem za pomocą 

aktualnie dostępnych technologii; 

• możliwość skutecznej ochrony, przez osobę uprawnioną do składania pieczęci, 

danych służących do składania pieczęci elektronicznej, przed użyciem ich przez 

innych.  

Załącznik II do rozporządzenia eIDAS zawiera też zastrzeżenie, że bez uszczerbku dla 

ostatniego z wymienionych kryteriów, kwalifikowani dostawcy usług zaufania zarządzający 

 
836 Art. 38 ust. 5 rozporządzenia eIDAS. 
837 M. Marucha-Jaworska, Podpisy… 
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danymi służącymi do składania pieczęci elektronicznej w imieniu dysponenta e-pieczęci mogą 

kopiować te dane wyłącznie w celu utworzenia kopii zapasowej. W takim przypadku są jednak 

zobowiązani zapewnić bezpieczeństwo skopiowanych zbiorów danych na poziomie co 

najmniej takim, jak w odniesieniu do oryginalnych zbiorów danych. Ponadto liczba 

skopiowanych zbiorów danych nie może przekraczać minimum niezbędnego do zapewnienia 

ciągłości usługi.  

Kwalifikowane urządzenie do składania pieczęci elektronicznej nie zmienia danych, 

które mają być opatrzone e-pieczęcią, ani nie uniemożliwia przedstawienia tych danych 

dysponentowi przed złożeniem e-pieczęci.  

Dane służące do składania pieczęci elektronicznej mogą być generowane lub 

zarządzane w imieniu składającego e-pieczęć wyłącznie przez kwalifikowanego dostawcę 

usług zaufania.  

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna, podobnie jak zaawansowana e-pieczęć, może 

być składana przy użyciu klucza prywatnego przechowywanego na karcie kryptograficznej. 

W takiej sytuacji – nawet jeśli w ślad za M. Maruchą-Jaworską przyjmiemy, że karta nie jest 

samodzielnym urządzeniem, a jedynie częścią komponentu technicznego w bezpiecznym 

urządzeniu838 – to w przypadku, gdy stanowi element instrumentarium do składania 

kwalifikowanej e-pieczęci, musi spełniać wymogi dla bezpiecznych urządzeń. Karta wraz 

z czytnikiem oraz aplikacją z interfejsem użytkownika, która współpracuje z bezpiecznym 

urządzeniem i służy do składania e-pieczęci, tworzą kompletny system do składania e-

pieczęci839. Jeśli zaś chodzi o mobilną kwalifikowaną pieczęć elektroniczną, gdzie klucz 

prywatny jest przechowywany u dostawcy usług zaufania, to właśnie sprzętowy moduł 

kryptograficzny pełni rolę takiego urządzenia. 

Zgodność kwalifikowanych urządzeń do składania e-pieczęci z przywołanymi 

wymogami jest sprawdzana i certyfikowana przez odpowiednie publiczne lub prywatne 

podmioty wyznaczone przez państwa członkowskie i zgłoszone do Komisji Europejskiej840. 

Powtórzenie tej regulacji znalazło się w art. 37 ustawy o usługach zaufania z jednoczesnym 

wskazaniem ministra właściwego do spraw informatyzacji, jako organu odpowiedzialnego za 

wyznaczenie podmiotu badającego zgodność, a także za przekazanie do Komisji Europejskiej 

nazwy i adresu tego podmiotu. Certyfikacja opiera się na procedurze oceny bezpieczeństwa 

 
838 M. Marucha-Jaworska, Podpisy… 
839 Zob. definicję systemu do składania podpisu elektronicznego sformułowaną w Polskiej normie PN-EN 419211-

1 Profile zabezpieczeń dla bezpiecznego urządzenia do składania podpisu – część 1: Przegląd, Warszawa 2016, 

s. 7. 
840 Art. 30 ust. 1-2 w zw. z art. 39 ust. 2 rozporządzenia eIDAS. 
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przeprowadzanej zgodnie z jedną z norm dotyczących oceny bezpieczeństwa produktów 

informatycznych uwzględnionych na liście sporządzonej przez Komisję Europejską. 

W przypadku braku norm certyfikacja opiera się na innej procedurze, pod warunkiem, że 

stosuje się w niej porównywalne poziomy bezpieczeństwa i podmiot publiczny lub prywatny 

dokonujący certyfikacji zgłosi tę procedurę do Komisji Europejskiej841. Jak podkreśla 

Ł. Goździaszek, zakres przedmiotowy certyfikacji kwalifikowanych urządzeń do składania 

podpisów powinien być ograniczony do sprzętu i oprogramowania systemowego używanego 

do tworzenia czy też przechowywania danych służących do składania podpisu842. Co prawda 

odnosi się on do certyfikacji kwalifikowanych urządzeń do składania e-podpisów, ale 

zastrzeżenia te pozostają aktualne również w kontekście e-pieczęci, gdyż – jak już wskazano – 

przepisy dotyczące kwalifikowanych urządzeń do składania podpisów elektronicznych mają 

zastosowanie mutatis mutuandis do kwalifikowanych urządzeń do składania e-pieczęci.  

Lista norm, w oparciu o które przeprowadzana jest procedura sprawdzania i certyfikacji, 

została sformułowana w decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2016/650 z 25.4.2016 r. 

ustanawiającej normy dotyczące oceny bezpieczeństwa kwalifikowanych urządzeń do 

składania podpisu i pieczęci na podstawie art. 30 ust. 3 i art. 39 ust. 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 

zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym843. 

W dokumencie Komisja Europejska odwołuje się do norm Międzynarodowej Organizacji 

Normalizacyjnej oraz Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego. Niezwłocznie, ale nie 

później niż jeden miesiąc po zakończeniu certyfikacji państwa członkowskie przekazują 

Komisji Europejskiej informacje o kwalifikowanych urządzeniach do składania e-pieczęci, 

które pomyślnie przeszły proces certyfikacji, a także o tych urządzeniach, które nie są już 

certyfikowane844. W oparciu o te informacje Komisja Europejska sporządza, prowadzi 

i publikuje listę certyfikowanych kwalifikowanych urządzeń do składania pieczęci 

elektronicznej845.  

Obecnie obowiązująca norma Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego to dokument 

EN 419211 o tytule „Profile zabezpieczeń dla bezpiecznego urządzenia do składania podpisu”. 

Profile zabezpieczeń to nic innego jak określenie wymagań funkcjonalnych zabezpieczeń oraz 

 
841 Art. 30 ust. 3 w zw. z art. 39 ust. 2 rozporządzenia eIDAS. 
842 Ł. Goździaszek, Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu… 
843 Dz. Urz. UE z 2016 r. L 109, s. 40. 
844 Art. 31 ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 3 rozporządzenia eIDAS. 
845 Art. 31 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 3 rozporządzenia eIDAS. 
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wymagań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa dla bezpiecznego urządzenia846. Używane 

w treści normy pojęcie „bezpieczne urządzenie” to odpowiednik „kwalifikowanego 

urządzenia”, o którym mowa w rozporządzeniu eIDAS. W warstwie językowej norma ta 

odwołuje się do urządzenia wykorzystywanego przy składaniu podpisu elektronicznego, ale 

informatyczne podobieństwo tego narzędzia z e-pieczęcią, jak i brak normy dedykowanej 

urządzeniu do składania pieczęci elektronicznej, pozwoliło Komisji Europejskiej wskazać tę 

normę, jako wiążącą również w kontekście bezpiecznego urządzenia do składania pieczęci 

elektronicznej. Przywołany dokument składa się z sześciu części. Pierwsza, o tytule 

„Przegląd”847, ogniskuje się wokół wyjaśnienia pojęć używanych w specyfikacji profili 

zabezpieczeń.  Druga848 – „Urządzenie z generowaniem kluczy” – opisuje profile zabezpieczeń 

dla bezpiecznego urządzenia, które realizuje operacje obejmujące generowanie kluczy do 

podpisywania w urządzeniu. Trzecia część849 – „Urządzenie z importem kluczy” – jest 

poświęcona profilom zabezpieczeń dla bezpiecznego urządzenia, które realizuje operacje 

obejmujące import klucza do podpisywania generowanego poza urządzeniem. W oficjalnym 

tłumaczeniu na język polski załącznika do decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 

2016/650 przy powoływaniu się na poszczególne części normy EN 419211 błędnie 

przetłumaczono tytuł tej części normy. Zamiast „Urządzenia z importem kluczy” posłużono się 

zwrotem „Urządzenie z generowaniem kluczy”, czyli niesłusznie powtórzono tytuł drugiej 

części normy. Czwarta część normy EN 419211 850, o tytule „Rozszerzenie dla urządzenia 

z generowaniem kluczy i zaufanym kanałem z aplikacją generującą certyfikaty” – jest 

poświęcona rozszerzonemu profilowi zabezpieczeń dla bezpiecznego urządzenia 

z generowaniem kluczy, który dodatkowo wspiera ustanowienie zaufanego kanału z aplikacją 

generującą certyfikaty.  Piąta część851 – „Rozszerzenie dla urządzenia z generowaniem kluczy 

i zaufanym kanałem z aplikacją do składania podpisu” – dotyczy rozszerzonego profilu 

zabezpieczeń dla bezpiecznego urządzenia z generowaniem kluczy, który dodatkowo wspiera 

 
846 Polska norma PN-EN 419211-1 Profile zabezpieczeń dla bezpiecznego urządzenia do składania podpisu – 

część 1: Przegląd,  Warszawa 2016, s. 9. 
847Polska norma PN-EN 419211-1 Profile zabezpieczeń dla bezpiecznego urządzenia do składania podpisu – część 

1: Przegląd,  Warszawa 2016, s. 9. 
848 Polska norma PN-EN 419211-2 Profile zabezpieczeń dla bezpiecznego urządzenia do składania podpisu – 

część 2: Urządzenie z generowaniem kluczy,  Warszawa 2016. 
849 Polska norma PN-EN 419211-3 Profile zabezpieczeń dla bezpiecznego urządzenia do składania podpisu – 

część 3: Urządzenie z importem kluczy,  Warszawa 2016. 
850 Polska norma PN-EN 419211-4 Profile zabezpieczeń dla bezpiecznego urządzenia do składania podpisu – 

część 4: Rozszerzenie dla urządzenia z generowaniem kluczy i zaufanym kanałem z aplikacją generującą 

certyfikaty,  Warszawa 2016. 
851 Polska norma PN-EN 419211-5 Profile zabezpieczeń dla bezpiecznego urządzenia do składania podpisu – 

część 5: Rozszerzenie dla urządzenia z generowaniem kluczy i zaufanym kanałem z aplikacją do składania podpisu,  

Warszawa 2016. 
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ustanowienie zaufanego kanału z aplikacją do składania e-podpisu (e-pieczęci). Ostatnia, szósta 

część852 nosi tytuł „Rozszerzenie dla urządzenia z importem kluczy i zaufanym kanałem 

z aplikacją do składania podpisu” i określono w niej rozszerzony profil zabezpieczeń dla 

bezpiecznego urządzenia z importem kluczy, który dodatkowo wspiera ustanowienie zaufanego 

kanału z aplikacją do składania e-podpisu (e-pieczęci)853.  

Europejski Komitet Normalizacyjny podkreśla, że aspekty, które podlegają badaniu 

w ramach oceny zgodności danego urządzenia z normą EN 419211, mają na celu wspierać 

realizację określonych funkcji przez bezpieczne urządzenie. Funkcje te, to: 

• generowanie danych do składania e-podpisu (e-pieczęci) i odpowiadających im 

danych do weryfikacji e-podpisu (e-pieczęci) lub import danych do składania 

e-podpisu (e-pieczęci); 

• eksport danych do weryfikacji e-podpisu (e-pieczęci) w celu certyfikacji, jeśli 

zostały utworzone przez urządzenie oraz opcjonalny odbiór i przechowywanie 

informacji o certyfikacje; 

• inicjalizacja danych do uwierzytelnienia użytkownika (w przypadku e-pieczęci 

chodzi o dysponenta tejże); 

• przełączanie ze stanu nieoperacyjnego w stan operacyjny, gdy urządzenie jest 

właściwie przygotowane do stosowania pod wyłączaną kontrolą użytkownika, 

poprzez wygenerowanie co najmniej jednej pary danych do składania oraz 

weryfikacji e-podpisu (e-pieczęci) i personalizację dla użytkownika poprzez 

zapamiętanie w urządzeniu referencyjnych danych uwierzytelniających 

użytkownika i – opcjonalnie – informacji o certyfikacie przynajmniej dla 

jednych danych do składania e-podpisu (e-pieczęci) w urządzeniu  (oznacza to, 

że poza sesjami składania e-pieczęci urządzenie powinno pozostawać 

nieaktywne i tym samym uniemożliwiać posłużenie się kluczem prywatnym 

i certyfikatem dysponenta e-pieczęci); 

• umożliwienie składania e-podpisu (e-pieczęci) poprzez danie użytkownikowi 

wyboru danych do składania e-podpisu (e-pieczęci), jeżeli jest ich dostępnych 

wiele w urządzeniu, a także poprzez odbiór danych do podpisana lub ich 

 
852 Polska norma PN-EN 419211-6 Profile zabezpieczeń dla bezpiecznego urządzenia do składania podpisu – 

część 6: Rozszerzenie dla urządzenia z importem kluczy i zaufanym kanałem z aplikacją do składania podpisu,  

Warszawa 2016. 
853 Zakres przedmiotowy wszystkich części został przywołany w oparciu o: Polska norma PN-EN 419211-1 

Profile zabezpieczeń dla bezpiecznego urządzenia do składania podpisu – część 1: Przegląd,  Warszawa 2016, s. 

9. 
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unikatowej reprezentacji (skrótu) oraz uwierzytelnienie użytkownika 

i potwierdzenia jego woli złożenia e-podpisu (e-pieczęci), a także zastosowanie 

dla danych do podpisania odpowiedniej funkcji kryptograficznej854.  

Wymogi dla procesu walidacji kwalifikowanej pieczęci elektronicznej zostały 

dokładnie opisane w art. 32 ust. 1 rozporządzenia eIDAS. Przepis ten bezpośrednio odnosi się 

do tematyki e-podpisu, ale zgodnie z art. 42 tego aktu prawnego należy go stosować 

odpowiednio do e-pieczęci. Walidacja potwierdza ważność kwalifikowanej e-pieczęci, pod 

warunkiem że: 

• certyfikat, który towarzyszy e-pieczęci, był w momencie jej składania 

kwalifikowanym certyfikatem pieczęci elektronicznej, tj. zgodnym 

z wymogami określonymi w załączniku III rozporządzenia eIDAS; 

• kwalifikowany certyfikat został wydany przez kwalifikowanego dostawcę 

usług zaufania i był ważny w momencie składania pieczęci; 

• dane służące do walidacji pieczęci elektronicznej odpowiadają danym 

dostarczonym stronie ufającej;  

• unikalny zestaw danych reprezentujących podpisującego umieszczony 

w certyfikacie jest prawidłowo dostarczony stronie ufającej; 

• pieczęć elektroniczna została złożona za pomocą kwalifikowanego urządzenia 

do składania pieczęci elektronicznej; 

• integralność podpisanych danych nie została naruszona; 

• wymogi przewidziane dla zaawansowanej pieczęci elektronicznej (określone 

odpowiednio w art. 36 rozporządzenia eIDAS) zostały spełnione w momencie 

składania pieczęci elektronicznej. 

Wśród warunków w rozporządzeniu eIDAS wymienia się również taki, że jeżeli 

w momencie składania podpisu elektronicznego użyty został pseudonim, to musi to zostać 

wyraźnie wskazane stronie ufającej, aby proces walidacji zakończył się pozytywnie855. Tego 

wymogu nie da się jednak zastosować odpowiednio do e-pieczęci, ponieważ przepisy nie 

przewidują, by certyfikat pieczęci elektronicznej mógł zawierać pseudonim. Ten ostatni brak 

to logiczne następstwo tego, że dysponentem e-pieczęci jest osoba prawna, podczas gdy 

pseudonim oznacza zmyślone imię, nazwisko lub inną nazwę, których ktoś używa, aby ukryć 

 
854 Polska norma PN-EN 419211-1 Profile zabezpieczeń dla bezpiecznego urządzenia do składania podpisu – 

część 1: Przegląd,  Warszawa 2016, s. 10; dopiski umieszczone w nawiasach stanowią przyp. autora.  
855 Art. 32 ust. 1 rozporządzenia eIDAS. 
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swoje prawdziwe imię lub nazwisko856. Tymczasem osoba prawna nie posiada ani imienia, ani 

nazwiska. Co prawda w powiązanym z rozporządzeniem eIDAS akcie prawnym, tj. w decyzji 

wykonawczej Komisji Europejskiej 2015/1506, pojawia się sformułowanie wskazujące na 

możliwość złożenia e-pieczęci przy użyciu pseudonimu857, to trudno wyobrazić sobie taką 

sytuację w rzeczywistości. Rozporządzenie eIDAS nie wprowadziło definicji legalnej pojęcia 

„pseudonim”, a więc należy przyjąć ogólne jego rozumienie. Tymczasem to ostatnie, jak 

wskazano, wiąże pseudonim z imieniem lub nazwiskiem, czyli elementami, których osoba 

prawna nie posiada.  

Dodatkowo system wykorzystany do walidacji kwalifikowanej pieczęci elektronicznej 

musi zapewniać stronie ufającej prawidłowy wynik procesu walidacji i umożliwić stronie 

ufającej wykrycie wszelkich problemów związanych z bezpieczeństwem858.  

Dostawcą kwalifikowanej usługi walidacji kwalifikowanej pieczęci elektronicznej 

może być wyłącznie dostawca usług zaufania, który ma status kwalifikowanego. Walidacja 

musi odbywać się zgodnie z przywołanymi warunkami. Ponadto dostawca musi umożliwiać 

stronom ufającym otrzymanie wyniku procesu walidacji w automatyczny, wiarygodny 

i skuteczny sposób oraz przy użyciu zaawansowanego podpisu lub zaawansowanej pieczęci 

elektronicznej dostawcy kwalifikowanej usługi walidacji859. Ten ostatni wymóg Ł. Goździaszek 

określa mianem „kluczowego elementu kwalifikowanej usługi walidacji”860, z czym należy się 

zgodzić biorąc pod uwagę cel stosowania kwalifikowanej e-pieczęci i zestawiając ten cel 

z realiami elektronicznego obrotu prawnego.  

Istnienie kwalifikowanego dostawcy, jak również to, jakie kwalifikowane usługi 

zaufania świadczy musi być ujawnione na zaufanej liście. Jak już wspomniano, każde państwo 

członkowskie UE prowadzi taką listę. Natomiast informacje pochodzące z poszczególnych 

zaufanych list publikuje zbiorczo Komisja Europejska861. Wyodrębnienie ze statystyk danych 

o kwalifikowanych dostawcach świadczących co najmniej jedną kwalifikowaną usługę 

zaufania związaną z kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pozwoliło uzyskać dane 

zaprezentowane w poniższej tabeli.  

 

 
856 Słownik języka polskiego – PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/pseudonim.html (dostęp: 26.10.2021 r.). 
857 Art. 4 ust. 2 lit. c pkt 4 decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2015/1506. 
858 Art. 32 ust. 2 w zw. z art. 40 rozporządzenia eIDAS. 
859 Art. 33 ust. 1-2 w zw. z art. 40 rozporządzenia eIDAS. 
860 Ł. Goździaszek, Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu… 
861 Zob. https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/ (dostęp: 16.4.2021 r.). 
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Tabela 4. Dostępność kwalifikowanych usług zaufania związanych z kwalifikowaną 

pieczęcią elektroniczną w państwach członkowskich Unii Europejskiej862 

 

Państwo członkowskie Unii Europejskiej Liczba dostawców kwalifikowanych usług 

zaufania oferujących co najmniej jedną usługę 

związaną z kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną 

Austria 3 

Belgia 5 

Bułgaria 5 

Chorwacja 2 

Cypr 1 

Czechy 6 

Dania 0 

Estonia 1 

Finlandia 0 

Francja 9 

Grecja 4 

Hiszpania 24 

Holandia 3 

Irlandia 1 

Litwa 2 

Luksemburg 2 

Łotwa 1 

Malta 1 

Niemcy 2 

Polska 5 

Portugalia 4 

Rumunia 6 

Słowacja 6 

Słowenia 8 

Szwecja 1 

 
862 Opracowanie własne na podstawie: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/ (dostęp: 16.4.2021 r.). 
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Węgry 4 

Włochy 12 

SUMA 118 

 

4.4. Skutki prawne określone w aktach prawa Unii Europejskiej 

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna wywołuje najdalej idące skutki prawne. Posługując się 

tym rodzajem e-pieczęci można bowiem osiągnąć te same cele, jak przy używaniu 

zaawansowanej pieczęci elektronicznej, tj. zabezpieczanie zasobów cyfrowych, a dodatkowo 

korzystać z domniemania integralności danych i autentyczności pochodzenia tych danych, 

z którymi kwalifikowana pieczęć elektroniczna jest powiązana. Domniemanie to wynika z art. 

35 ust. 2 rozporządzenia eIDAS. Ma więc charakter prawny (praesumptio iuris). Jest to 

domniemanie formalne, ponieważ fakt zachowania integralności opatrzonych kwalifikowaną 

e-pieczęcią danych w postaci elektronicznej i autentyczność ich pochodzenia pozostaje 

udowodniony tak długo, dopóki nie zostanie wykazane czy to naruszenie integralności tych 

danych, czy też nieprawidłowości związane z autentycznością ich pochodzenia. Przywołane 

domniemanie jest wzruszalne (praesumptio iuris tantum), gdyż może zostać obalone poprzez 

wykazanie, że nawet mimo zastosowania kwalifikowanej e-pieczęci opatrzone nią dane są 

skompromitowane.  

Przed wejściem w życie rozporządzenia eIDAS pieczęć elektroniczna w części państw 

członkowskich UE, w tym w Polsce, pozostawała narzędziem nierozpoznawalnym przez 

systemy prawa krajowego. Unijna reforma nie tylko dokonała wprowadzenia e-pieczęci do 

systemów prawa wszystkich państw członkowskich, ale i zapewniła transgraniczne uznawanie 

tego narzędzia. Wyrazem tej zasady w przypadku e-pieczęci jest art. 35 ust. 3 rozporządzenia 

eIDAS, zgodnie z którym kwalifikowana pieczęć elektroniczna oparta na kwalifikowanym 

certyfikacie wydanym w jednym państwie członkowskim jest uznawana za kwalifikowaną 

pieczęć elektroniczną we wszystkich pozostałych państwach członkowskich UE. 

Transgraniczne uznawanie kwalifikowanej pieczęci elektronicznej to kolejny aspekt, po 

przywołanym wcześniej domniemaniu, który odróżnia ten rodzaj e-pieczęci od zwykłej 

i zaawansowanej pieczęci elektronicznej.  
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W przypadku transgranicznego użycia w usłudze online oferowanej przez podmiot 

sektora publicznego państwa członkowskie nie mogą wymagać pieczęci elektronicznej 

o wyższym poziomie bezpieczeństwa niż kwalifikowana pieczęć elektroniczna863. 

W prawodawstwie UE przepisy wskazujące na możliwość zastosowania 

kwalifikowanej pieczęci elektronicznej w konkretnych procesach nie występują na szeroką 

skalę. Pokazuje to rezultat badania przeprowadzonego według analogicznych kryteriów, jak 

badanie dotyczące zwykłej i zaawansowanej e-pieczęci, którego wyniki zaprezentowano 

w rozdziale trzecim niniejszego opracowania. Różnica polega na tym, że na potrzeby tego 

rozdziału zidentyfikowano wyłącznie te akty prawa UE, w których występuje odwołanie do 

zagadnienia kwalifikowanej e-pieczęci. Wyniki analizy pokazano w tabeli 5.  

 

Tabela 5. Zagadnienie kwalifikowanej pieczęci elektronicznej w aktach prawa Unii 

Europejskiej 

 

Liczba aktów prawa Unii Europejskiej, w których wystąpiło odwołanie do kwalifikowanej pieczęci elektronicznej  

Rodzaj aktu 1.7-31.12.2016 r. 1.1-31.12.2017 r. 1.1-31.12.2018 r. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE, rozporządzenie Rady UE 

0 0 1864 

Rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej 0 1865 0 

Rozporządzenie wykonawcze 0 0 0 

Decyzja wykonawcza 0 0 1866 

SUMA 0 1 2 

  

  

 
863 Art. 37 ust. 3 rozporządzenia eIDAS. 
864 Rozporządzenie Rady UE nr 2018/2056 z 6.12.2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 216/2013 w sprawie 

elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z 2018 r. L 329, s. 1). 
865 Rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej nr 2018/389 z 27.11.2017 r. uzupełniające dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych 

dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (Dz. 

Urz. UE z 2018 r. L 69, s. 23). 
866 Decyzja wykonawcza 2018/1553. 
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Liczba aktów prawa Unii Europejskiej, w których wystąpiło odwołanie do kwalifikowanej pieczęci elektronicznej  

Rodzaj aktu 1.1-31.12.2019 r. 1.1-31.12.2020 r. 1.1-31.12.2021 r. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE, rozporządzenie Rady UE 

0 2867 0 

Rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej 0 0 0 

Rozporządzenie wykonawcze 3868 0 2869 

Decyzja wykonawcza 0 0 0 

SUMA 3 2 2 

 

Pierwszy akt prawa UE wskazujący konkretny proces, w ramach którego dochodzi do 

użycia kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, został przyjęty dopiero 27.11.2017 r. 

Regulujące obszar usług finansowych rozporządzenie delegowane 2018/389 wskazało, że 

dostawca usług płatniczych prowadzący rachunek dokonuje identyfikacji dostawcy 

świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku, dostawcy świadczącego usługę 

inicjowania płatności i dostawcy usług płatniczych wydający instrumenty płatnicze oparte na 

karcie, bazując na kwalifikowanych certyfikatach pieczęci elektronicznych lub na 

kwalifikowanych certyfikatach uwierzytelniania witryn internetowych870. W związku z tym 

wymienione podmioty, które podlegają identyfikacji, w swoim certyfikacie e-pieczęci, bądź 

certyfikacie uwierzytelnienia witryn internetowych powinny posiadać szczególne atrybuty, 

takie jak rola dostawcy usług płatniczych (prowadzenie rachunku, inicjowanie płatności, dostęp 

do informacji o rachunku, wydawanie instrumentów płatniczych opartych na karcie), a także 

nazwy właściwych organów, w których dostawca usług płatniczych jest zarejestrowany. 

Dodatkowe atrybuty nie wpływają na interoperacyjność certyfikatów871.   

W okresie od 1.1 do 31.12.2018 r. unijny prawodawca wydał dwa akty prawne 

przewidujące stosowanie kwalifikowanej e-pieczęci. Zgodnie z nieobowiązującą obecnie 

 
867 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2020/1783 z 25.11.2020 r. w sprawie współpracy 

między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych 

(przeprowadzanie dowodów) (Dz. Urz. UE z 2020 r. L 405, s. 1); rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE nr 2020/1784 z 25.11.2020 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych 

i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych (doręczanie dokumentów) (Dz. Urz. UE z 2020 r. L 405, 

s. 40). 
868 Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2019/446 z 19.3.2019 r. w sprawie zmiany 

i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów 

ekologicznych z krajów trzecich (Dz. Urz. UE z 2018 r. L 77, s. 67); rozporządzenie wykonawcze 2019/1714; 

rozporządzenie wykonawcze 2019/1715. 
869 Rozporządzenie wykonawcze 2021/547; rozporządzenie wykonawcze 2021/1079. 
870 Art. 31 ust. 1 rozporządzenia delegowanego 2018/389. 
871 Art. 31 ust. 3-4 rozporządzenia delegowanego 2018/389. 
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decyzją wykonawczą 2018/1553 opisywane narzędzie służyło do zabezpieczania świadectw 

fitosanitarnych.  

Na mocy rozporządzenia 2018/2056 rozszerzono możliwość zabezpieczania 

elektronicznego wydania Dziennika Urzędowego UE przy pomocy kwalifikowanej pieczęci 

elektronicznej, jako alternatywy dla kwalifikowanego e-podpisu. Sam certyfikat jest 

publikowany na stronie internetowej publikatora w celu umożliwienia zainteresowanym 

podmiotom weryfikacji kwalifikowanej e-pieczęci, bądź e-podpisu, a co za tym idzie 

autentyczności danego wydania dziennika. Zastąpienie e-podpisu pieczęcią elektroniczną 

według unijnego prawodawcy miało przyspieszyć proces publikacji dokumentów872.   

W okresie od 1.1 do 31.12.2019 r. przyjęto trzy akty prawa unijnego wskazujące  

procesy, w ramach których używa się kwalifikowanej e-pieczęci. Rozporządzenie wykonawcze 

2019/446 dotyczy świadectw kontroli wystawianych przez właściwe organy, organy kontroli 

lub jednostki certyfikujące uznanego państwa trzeciego. Taki dokument musi posiadać  produkt 

przywożony z państwa trzeciego, jeżeli ma być wprowadzony na rynek UE jako produkt 

ekologiczny. System certyfikacji ma postać elektroniczną i stanowi część systemu TRACES. 

W rozporządzeniu wykonawczym 2019/446 przewidziano, że oryginał świadectwa kontroli 

stanowi wydrukowana i własnoręcznie podpisana kopia wypełnionego świadectwa 

elektronicznego w TRACES albo świadectwo kontroli opatrzone w TRACES kwalifikowaną 

pieczęcią elektroniczną. Unijny prawodawca wskazał, że stosowanie e-pieczęci ma poprawić 

funkcjonowanie systemu certyfikacji873. 

W systemie TRACES dochodzi również do wypełniania i przekazywania 

wspólnotowego świadectwa weterynaryjnego dla wwozu i przewozu zwierząt oraz produktów 

odzwierzęcych z państw trzecich. Na mocy rozporządzenia wykonawczego 2019/1714 

kwalifikowana pieczęć elektroniczna była jednym z dwóch, obok zaawansowanej e-pieczęci, 

narzędzi do autoryzacji przywołanego dokumentu. Przepis już jednak nie obowiązuje. 

Wykorzystanie kwalifikowanej pieczęci elektronicznej pozostało jednak aktualne w obszarze 

związanym z zabezpieczaniem dokumentacji wystawianej w postaci elektronicznej dla 

przesyłek zwierząt i towarów wprowadzanych do UE i przemieszczanych na jej terenie. Stało 

się tak na mocy rozporządzenia wykonawczego 2019/1715 oraz nowelizującego go 

rozporządzenia wykonawczego 2021/547. 

W okresie od 1.1 do 31.12.2020 r. wydano dwa akty prawne odnoszące się do roli e-

pieczęci we współpracy sądowej pomiędzy państwami członkowskimi UE.  

 
872 Motyw 3 rozporządzenia 2018/2056. 
873 Motyw 1 rozporządzenia wykonawczego 2019/446. 
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Pierwszy z aktów to rozporządzenie 2020/1783, które reguluje procedurę występowania 

przez sąd w jednym państwie członkowskim o przeprowadzenie dowodu do właściwego sądu 

innego państwa członkowskiego lub o przeprowadzenie dowodu bezpośrednio w innym 

państwie członkowskim874. Jedną z kluczowych reguł tej procedury jest ta, że wnioski 

i zawiadomienia przekazuje się za pośrednictwem bezpiecznego i niezawodnego 

zdecentralizowanego systemu informatycznego z należytym poszanowaniem podstawowych 

praw i wolności875. Przez ten system należy rozumieć sieć krajowych systemów 

teleinformatycznych i interpretacyjnych punktów dostępu, za których działanie i za zarządzanie 

którymi odpowiada indywidualnie każde państwo członkowskie. Sieć ma umożliwiać 

bezpieczną i niezawodną transgraniczną wymianę informacji między krajowymi systemami 

informatycznymi876. Do wniosków i zawiadomień przekazywanych za pośrednictwem 

zdecentralizowanego systemu informatycznego stosuje się ogólne ramy prawne dotyczące 

korzystania z kwalifikowanych usług zaufania określone w rozporządzeniu eIDAS877. 

W przypadku, gdy wnioski i zawiadomienia wymagają użycia pieczęci lub podpisu 

własnoręcznego albo zawierają taką pieczęć lub podpis, można zamiast nich użyć 

kwalifikowanych pieczęci elektronicznych lub kwalifikowanych podpisów elektronicznych 

w rozumieniu rozporządzenia eIDAS878. Wskazanie na możliwość użycia e-pieczęci 

w opisywanej procedurze nie powinno dziwić, gdyż już w ramach zleconych przez Komisję 

Europejską prac koncepcyjnych nad ramami prawnymi pieczęci elektronicznej podkreślano, że 

narzędzie to może odgrywać istotną rolę w zabezpieczaniu dokumentów elektronicznych 

wymienianych w trakcie współpracy sądów z różnych państw członkowskich UE879. Natomiast 

zwraca uwagę kilkuletni okres dzielący moment wytworzenia tej koncepcji, a jej przełożeniem 

na przepisy prawa UE. 

Drugi akt to rozporządzenie 2020/1784, które reguluje współpracę państw 

członkowskich w zakresie pomocy w doręczaniu dokumentów sądowych i pozasądowych, 

wniosków, potwierdzeń, dowodów odbioru, poświadczeń, zawiadomień w sprawach cywilnych 

i handlowych. Przekazanie przez jedno państwo, w którym toczy się postępowanie sądowe 

wniosku o pomoc wraz z określonymi dokumentami, które mają być doręczone w innym 

państwie, odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego zdecentralizowanego systemu 

 
874 Art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2020/1783. 
875 Art. 7 ust. 1 rozporządzenia 2020/1783. 
876 Art. 2 pkt 2 rozporządzenia 2020/1783. 
877 Art. 7 ust. 2 rozporządzenia 2020/1783. 
878 Art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2020/1783. 
879 Feasibility…, s. 108-109. 
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informatycznego880. Wskazano, że do przywołanych dokumentów stosuje się ogólne ramy 

prawne dotyczące korzystania z kwalifikowanych usług zaufania określone w rozporządzeniu 

eIDAS881. W efekcie formularz o doręczenie dokumentów wymaga opatrzenia go podpisem 

elektronicznym albo pieczęcią elektroniczną882. Co więcej, jeśli dokumenty, które mają zostać 

doręczone w ramach opisywanej pomocy, w pierwotnej wersji wymagają użycia pieczęci lub 

podpisu własnoręcznego lub też zawierają któryś z tych elementów, można zamiast nich użyć 

kwalifikowanych pieczęci elektronicznych lub kwalifikowanych e-podpisów883.  

W okresie od 1.1. do 31.12.2021 r. unijny prawodawca przyjął dwa akty prawne 

wskazujące na użycie kwalifikowanej e-pieczęci. Poza omówionym już wcześniej 

rozporządzeniem wykonawczym 2021/547 było to rozporządzenie wykonawcze 2021/1079. Na 

jego mocy kwalifikowana pieczęć elektroniczna służy ona do autoryzowania przez właściwe 

organy pozwolenia na przywóz z państw trzecich do UE określonych kategorii dóbr kultury.  

Reasumując, w okresie od 1.7.2016 r. do 31.12.2021 r. unijny prawodawca wydał 

dziesięć aktów, w treści których wskazał zastosowanie kwalifikowanej pieczęci elektronicznej 

w ramach określonych procesów, przy czym zazwyczaj może ona być zastąpiona 

zaawansowaną e-pieczęcią. Jednym z wyjątków, gdy obligatoryjnie należy stosować wyłącznie 

kwalifikowaną pieczęć elektroniczną, są sprawy z zakresu wymiaru sprawiedliwości.  

W poddanych analizie aktach uwagę zwraca skłonność unijnego prawodawcy do 

ustanawiania nakazów używania e-pieczęci. Niejednokrotnie regulowane procedury wymagają 

posłużenia się podpisem elektronicznym pracownika wypełniającego dany dokument, 

a następnie opatrzenia tego ostatniego e-pieczęcią podmiotu, np. organu, w ramach którego 

działa ów pracownik. Dla unijnego prawodawcy naturalnym jest również wykorzystanie e-

pieczęci przez administrowane przez organy UE systemy teleinformatyczne do zabezpieczania 

przetwarzanych w tych systemach danych w postaci elektronicznej. Taka konstrukcja 

przepisów sprzyja rozwojowi pieczęci elektronicznej, ponieważ staje się ona narzędziem 

niezbędnym do załatwienia wybranych kategorii spraw.   

 

4.5. Skutki prawne określone w aktach prawa krajowego 

Brak rozbudowanych regulacji w prawie UE poświęconych skutkom prawnym kwalifikowanej 

pieczęci elektronicznej oznacza, podobnie jak w przypadku pozostałych rodzajów e-pieczęci, 

 
880 Art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2020/1784. 
881 Art. 5 ust. 2 rozporządzenia 2020/1784. 
882 Załącznik I do rozporządzenia 2020/1784. 
883 Art. 5 ust. 3 rozporządzenia 2020/1784. 
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że kluczową rolę w określaniu znaczenia tego narzędzia odgrywają przepisy prawa krajowego. 

Podobnie więc jak miało to miejsce w rozdziale trzecim niniejszego opracowania w odniesieniu 

do zwykłej i zaawansowanej e-pieczęci, także i w przypadku kwalifikowanej pieczęci 

elektronicznej zasadne jest pogłębienie analizy ilościowej występowania tematyki pieczęci 

elektronicznej w aktach prawa krajowego, która to analiza została przedstawiona w rozdziale 

drugim niniejszego opracowania. W tym rozdziale można zawęzić zakres tej analizy wyłącznie 

do zagadnienia kwalifikowanej e-pieczęci, a następnie wskazać te akty, w których 

przewidziano zastosowanie tego narzędzia w konkretnych procesach.   

 

Tabela 6. Zagadnienie kwalifikowanej pieczęci elektronicznej w aktach prawa krajowego 

 

Liczba aktów prawa krajowego, w których wystąpiło odwołanie do kwalifikowanej pieczęci 

elektronicznej 

Rodzaj aktu 1.7-31.12.2016 r.  1.1-31.12.2017 r. 1.1-31.12.2018 r. 

Ustawa 1884 0 1885 

Ustawa nowelizująca 0 0 1886 

Rozporządzenie 1887 2888 2889 

Rozporządzenie nowelizujące 1890 0 0 

SUMA 3 2 4 

 

 

 

  

 
884 Ustawa z 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. 
885 Ustawa z 12.4.2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. 
886 Ustawa z 10.1.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt 

pracowniczych oraz ich elektronizacją. 
887 Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 5.10.2016 r. w sprawie dokumentów związanych z zawieraniem 

i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej. 
888 Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 10.4.2017 r. w sprawie formy i trybu przekazywania przez 

organy Straży Granicznej oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej informacji Generalnemu Inspektorowi 

Informacji Finansowej; rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 3.10.2017 r. w sprawie wpłat na pokrycie 

kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego. 
889 Rozporządzenie ministra finansów z 4.10.2018 r. w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz 

formularza identyfikującego instytucję obowiązaną; rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 

z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. 
890 Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 5.10.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania 

i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 

elektronicznych. 
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Liczba aktów prawa krajowego, w których wystąpiło odwołanie do kwalifikowanej pieczęci 

elektronicznej 

Rodzaj aktu 1.1-31.12.2019 r.  1.1-31.12.2020 r. 1.1-31.12.2021 r. 

Ustawa 0 2891 2892 

Ustawa nowelizująca 2893 1894 5895 

Rozporządzenie 2896 7897 6898 

Rozporządzenie nowelizujące 3899 0 0 

 
891 Ustawa z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych; ustawa z 10.12.2020 r. o zawodzie farmaceuty. 
892 Ustawa z 17.11.2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym; ustawa z 17.11.2021 r. o przeciwdziałaniu 

nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. 
893 Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych 

ustaw; ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne oraz niektórych innych ustaw. 
894 Ustawa z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2. 
895 Ustawa z 21.1.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych 

ustaw; ustawa z 15.4.2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz 

niektórych innych ustaw; ustawa z 15.4.2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej; ustawa z 17.9.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych 

innych ustaw; ustawa z 2.12.2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.  
896 Rozporządzenie ministra finansów z 11.1.2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych 

środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych; rozporządzenie prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej z 27.5.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków 

przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego. 
897 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.3.2020 r. w sprawie dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, 

sporządzanych na informatycznych nośnikach danych; rozporządzenie ministra cyfryzacji z 18.4.2020 r. 

w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego; rozporządzenie ministra 

nauki i szkolnictwa wyższego z 13.3.2020 r. w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego; 

rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.7.2020 r. - Regulamin Naczelnego Sądu 

Administracyjnego; rozporządzenie ministra finansów z 15.7.2020 r. w sprawie oświadczenia zobowiązanego 

o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do 

jego złożenia; rozporządzenie ministra finansów z 24.7.2020 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego 

i innych dokumentów do organu egzekucyjnego; rozporządzenie ministra finansów z 24.7.2020 r. w sprawie 

wzorów zarządzenia zabezpieczenia. 
898 Rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 12.1.2021 r. w sprawie wzorów tytułów 

wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej; rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii 

z 2.4.2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 25.5.2021 r. w sprawie obejmowania raportem 

oceniającym stosowanie przepisów o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń 

skarbowych przypadków jednostkowych; rozporządzenie Rady Ministrów z 15.6.2021 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”; rozporządzenie ministra rozwoju, pracy 

i technologii z 27.7.2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków; rozporządzenie ministra sprawiedliwości 

z 30.11.2021 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.  
899 Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 16.4.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

studiów; rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 29.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji; rozporządzenie ministra edukacji 

narodowej z 11.9.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji.  
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SUMA 7 10 13 

 

Spośród trzech aktów prawa krajowego odwołujących się w swojej treści do 

kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, które zostały wydane w okresie od 1.7 do 

31.12.2016 r., dwa wskazywały konkretne zastosowanie tego narzędzia. W rozporządzeniu 

ministra rozwoju i finansów z 5.10.2016 r. w sprawie dokumentów związanych z zawieraniem 

i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej e-pieczęć 

została wymieniona jako narzędzie wykorzystywane do podpisywania przywołanych w tytule 

aktu  dokumentów. Jednocześnie wprowadzono wymóg, że w przypadku stosowania 

kwalifikowanej e-pieczęci należy zapewnić jej odpowiednią konserwację przez zastosowanie 

procedur i technologii umożliwiających przedłużenie wiarygodności kwalifikowanej pieczęci 

elektronicznej poza technicznych okres ważności900.  

Drugim z wspomnianych aktów prawnych było rozporządzenie prezesa Rady Ministrów 

z 5.10.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów 

elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych. 

Bazowe rozporządzenie z 14.9.2011 r.901 to akt wykonawczy do ustawy z 17.2.2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Określa warunki 

organizacyjno-techniczne doręczania dokumentów elektronicznych, w tym reguły tworzenia 

elektronicznej skrzynki podawczej, formy urzędowego poświadczania odbioru dokumentów 

elektronicznych przez adresatów, sposób sporządzania i doręczania dokumentów 

elektronicznych, a także sposób udostępniania kopii dokumentów elektronicznych oraz 

warunki bezpieczeństwa udostępniania formularzy i wzorów dokumentów902. Wskutek 

nowelizacji e-pieczęć pojawiła się w kontekście doręczania e-dokumentu na informatycznym 

nośniku danych. W przypadku, gdy doręczenie takiego dokumentu jest potwierdzane 

poświadczeniem przedłożenia, dokument elektroniczny powinien być podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP, albo opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną903. Drugi przypadek odwołania 

 
900 Par. 5 ust. 2 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 5.10.2016 r. w sprawie dokumentów związanych 

z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej. 
901 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 14.9.2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów 

elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii 

dokumentów elektronicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 180). 
902 Par. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 14.9.2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie 

dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów 

i kopii dokumentów elektronicznych. 
903 Par. 11 ust. 1-2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 14.9.2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie 

dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów 

i kopii dokumentów elektronicznych. 
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się do e-pieczęci pojawił się w części rozporządzenia poświęconej sposobowi udostępniania 

kopii e-dokumentów oraz warunkom bezpieczeństwa udostępniania formularzy i wzorów 

dokumentów. Otóż dokumenty elektroniczne udostępnia się z zachowaniem ich integralności, 

o ile zostały podpisane podpisem elektronicznym, którego ważność w chwili złożenia może 

być zweryfikowana przez odbiorcę. Jednakże, jeśli nie jest możliwe takie sprawdzenie, w celu 

udostępnienia 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 o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne904.  

W okresie od 1.1 do 31.12.2017 r. oba akty prawa krajowego odwołujące się w swojej 

treści do kwalifikowanej pieczęci elektronicznej wskazywały na konkretne jej zastosowanie. 

W nieobowiązującym już rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów z 10.4.2017 r. w sprawie 

formy i trybu przekazywania przez organy Straży Granicznej oraz organy Krajowej 

Administracji Skarbowej informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej była 

mowa o wykorzystaniu kwalifikowanej e-pieczęci w procesach wewnątrz administracji 

publicznej, jak zresztą sugerował tytuł aktu. Chodziło o przekazywanie między organami 

zebranych przez nie informacji o złożonych przez osoby fizyczne deklaracjach dotyczących 

przewożenia środków pieniężnych905 oraz informacji zawartych w zgłoszeniu wwozu lub 

wywozu wartości i środków906. Przekazywanie tych informacji do Generalnego Inspektora 

Informacji Finansowej odbywało się z wykorzystaniem określonego w załączniku do 

rozporządzenia schematu struktury dokumentu elektronicznego w formacie XML, 

z uwzględnieniem zmian struktury wynikających z szyfrowania i zastosowania 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo opatrzenia kwalifikowaną pieczęcią 

elektroniczną907. Ponadto przekazywanie informacji następowało przy użyciu dostępnego przez 

stronę internetową systemu teleinformatycznego Generalnego Inspektora Informacji 

 
904 Par. 36 ust. 1-2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 14.9.2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie 

dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów 

i kopii dokumentów elektronicznych. 
905 Zob. art. 3-5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1889/2005 z 26.10.2005 r. w sprawie 

kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty (Dz. Urz. UE z 2005 r. 

L 309, s. 9). 
906 Zob. art. 21 ustawy z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (t. jedn. Dz. U. z 2020 poz. 1708).  
907 Par. 2 ust. 3 rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów z 10.4.2017 r. w sprawie formy i trybu przekazywania 

przez organy Straży Granicznej oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej informacji Generalnemu 

Inspektorowi Informacji Finansowej. 
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Finansowej, po ich zaszyfrowaniu i podpisaniu przy pomocy kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego albo opatrzeniu kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną908.  

Drugie, też już nieobowiązujące, rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 3.10.2017 r. 

w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego 

dopuszczało możliwość wykorzystania kwalifikowanej e-pieczęci w komunikacji administracji 

publicznej z podmiotami zewnętrznymi.  Otóż zgodnie z załącznikami do tego rozporządzenia 

przedsiębiorcy wykonujący czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego oraz pośrednicy 

kredytu hipotecznego, czyli przedsiębiorcy przedstawiający lub oferujący konsumentom  

umowy o kredyt hipoteczny909,  mogli zatwierdzać kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowaną pieczęcią 

elektroniczną składane do Komisji Nadzoru Finansowego dokumenty w postaci elektronicznej, 

takie jak informacja pośrednika kredytu hipotecznego o zaliczce wpłaconej na pokrycie 

kosztów nadzoru, czy też deklaracja wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej od 

pośrednika kredytu hipotecznego. 

Wszystkie cztery akty prawa krajowego odwołujące się w swojej treści do 

kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, które zostały wydane w okresie od 1.1 do 

31.12.2018 r., wskazywały konkretne zastosowanie tego narzędzia. Dwa z nich dotyczyły 

nowelizacji przepisów prawa pracy, które umożliwiły punktowe stosowanie e-pieczęci na 

potrzeby realizacji obowiązków nałożonych na pracodawcę. Chodzi o ustawę z 10.1.2018 r. 

o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt 

pracowniczych oraz ich elektronizacją910, która wprowadziła do ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks 

pracy911 nowy art. 948. Przepis ten wszedł w życie 1.1.2019 r. i umożliwił pracodawcy zmianę 

postaci archiwizowanej dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną poprzez 

sporządzenie odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu i opatrzenie go 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną 

pracodawcy lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę 

osoby, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym. 

Takie brzmienie przepisu powoduje, że konstrukcję opartą na wykorzystaniu e-pieczęci można 

uznać za oryginalną względem unijnych regulacji. Z jednej strony pieczęć elektroniczna 

 
908 Par. 2 ust. 5 rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów z 10.4.2017 r. w sprawie formy i trybu przekazywania 

przez organy Straży Granicznej oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej informacji Generalnemu 

Inspektorowi Informacji Finansowej. 
909 Zob. art. 4 pkt 1 i 15 ustawy z 23.3.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu 

hipotecznego i agentami (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1027 ze zm.). 
910 Dz. U. z 2018 r. poz. 357. 
911 T. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm. 
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gwarantuje autentyczność pochodzenia oraz integralność odwzorowania cyfrowego, które jest 

e-dokumentem. To podstawowa rola pieczęci elektronicznej wynikająca wprost 

z rozporządzenia eIDAS. Z drugiej jednak strony w opisywanym przypadku użycie e-pieczęci 

ma potwierdzać zgodność odwzorowania cyfrowego z papierowym oryginałem. 

W konsekwencji pracodawca składając e-pieczęć nie tylko zabezpiecza odwzorowanie cyfrowe 

przed nieuprawnionymi modyfikacjami w przyszłości, ale i bierze na siebie odpowiedzialność 

za to, że oddaje on treść oryginału w skali 1:1. Należy uznać, że w ten sposób ustawodawca 

krajowy wykorzystał wynikające z rozporządzenia eIDAS uprawnienie do formułowania 

dodatkowych skutków prawnych e-pieczęci. Na marginesie należy zaznaczyć, że 

w przywołanym przepisie ustawodawca posłużył się sformułowaniem „kwalifikowana pieczęć 

elektroniczna pracodawcy”. Tymczasem pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie 

posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeśli zatrudniają one pracowników912. 

Definicja ta jest więc szersza aniżeli krąg podmiotów mogących posługiwać się pieczęcią 

elektroniczną. W konsekwencji nie każdy pracodawca może być dysponentem e-pieczęci, co 

sugeruje literalne brzmienie art. 948 k.p. Pogłębienie procesu wdrażania pieczęci elektronicznej 

jako jednego z możliwych narzędzi zabezpieczania dokumentacji pracowniczej nastąpiło 

w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 10.12.2018 r. w sprawie 

dokumentacji pracowniczej913. 

W 2018 r. udało się wdrożyć pieczęć elektroniczną do procesu przekazywania 

Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji przez instytucje obowiązane, jak 

np. banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, instytucje płatnicze, firmy 

inwestycyjne. Chodzi o informacje dotyczące przyjętej przez te instytucje wpłacie lub 

dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 tys. euro, bądź 

też wykonanym za pośrednictwem danej instytucji transferze środków pieniężnych 

o równowartości przekraczającej 15 tys. euro. Podstawę gromadzenia i przekazywania 

informacji stanowi ustawa z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu914, zaś sam sposób sporządzania i przekazywania informacji reguluje 

rozporządzenie ministra finansów z 4.10.2018 r. w sprawie przekazywania informacji 

o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną. Prawodawca 

postanowił, że informacje przekazywane przez instytucję obowiązaną mają być opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownika instytucji obowiązanej albo 

 
912 Art. 3 k.p. 
913 Par. 11 ust. 1, par. 13 ust. 2 pkt 5, par. 14 ust. 2, par. 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. 
914 T. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1132 ze zm. 
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kwalifikowanym podpisem elektronicznym podmiotu pośredniczącego albo kwalifikowaną 

pieczęcią elektroniczną instytucji obowiązanej albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną 

podmiotu pośredniczącego915. Tym ostatnim może być izba gospodarcza zrzeszająca instytucje 

obowiązane, bank zrzeszający banki spółdzielcze, izba rozliczeniowa oraz inne podmioty na 

podstawie podpisanych przez instytucję obowiązaną umów. Przepis dopuszczający użycie e-

pieczęci nie zastrzegł, że mogą z niego korzystać wyłącznie instytucje obowiązane niebędące 

osobami fizycznymi. Takie ograniczenie wynika oczywiście z rozporządzenia eIDAS, niemniej 

nasuwa się pytanie, czy w cytowanym przepisie, mającym przecież charakter mocno 

sektorowy, nie można było tego zaakcentować. 

Czwarty akt to ustawa z 12.4.2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek 

pływających o długości do 24 m. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna organu rejestrującego 

występuje tu, zamiennie dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako narzędzie służące 

zabezpieczaniu wydawanego na żądanie w postaci dokumentu elektronicznego 

poświadczonego wyciągu lub odpisu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających 

o długości do 24 m916.  

W okresie od 1.1 do 31.12.2019 r. wydano siedem aktów prawa krajowego 

odwołujących się w swojej treści do kwalifikowanej pieczęci elektronicznej. Każdy z nich 

wskazywał na określone użycie tego narzędzia. Na mocy ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw kwalifikowana 

pieczęć elektroniczna stała się jednym z pięciu narzędzi – obok kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego oraz zaawansowanej e-pieczęci – 

służących do zabezpieczania pism sporządzanych w postaci elektronicznej w toku 

postępowania przez wierzyciela lub organ egzekucyjny. 

Z kolei na mocy ustawy z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw znowelizowano 

ustawę z 24.9.2010 r. o ewidencji ludności917 oraz ustawę z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach 

stanu cywilnego918. Tym samym rozpoczęto proces tworzenia ram prawnych dla wykorzystania 

e-pieczęci celem zabezpieczania udostępnianych z rejestrów państwowych informacji 

o obywatelach. W przypadku tej pierwszej ustawy dodano art. 45b. Przepis ten stanowi, że 

 
915 Par. 4 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów z 4.10.2018 r. w sprawie przekazywania informacji 

o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną. 
916 Art. 15 ust. 3 ustawy z 12.4.2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. 

Rejestr jednostek, o których mowa w tytule ustawy, jest prowadzony w systemie teleinformatycznym i jest 

dostępny pod adresem: portal.reja24.gov.pl. 
917 T. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 510 ze zm. 
918 T. jedn. DZ. U. z 2021 r. poz. 709 ze zm. 
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osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się pobranie z tego rejestru 

informacji o swoim adresie zameldowania, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej 

przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób 

określony w ustawie z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne. Tak podana informacja jest opatrywana kwalifikowaną pieczęcią 

elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji. Z kolei w ustawie – Prawo 

o aktach stanu cywilnego wprowadzono art. 45 ust. 2-4, tj. przepisy stanowiące podstawę do 

udostępnienia obywatelom usługi sieciowej umożliwiającej wydawanie im odpisów aktu stanu 

cywilnego w postaci elektronicznej bezpośrednio z rejestru stanu cywilnego. Jednocześnie 

przewidziano, że odpis wydany w ramach usługi sieciowej jest opatrywany kwalifikowaną 

pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji. Wprowadzenie takiego 

zabezpieczenia miało gwarantować możliwość potwierdzenia integralności i pochodzenia 

odpisów aktów stanu cywilnego919. Konsekwencją tych regulacji było wprowadzenie wzorów 

dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego z adnotacją o zastosowaniu 

pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji920.   

Na mocy przywołanej ustawy nowelizującej zmieniono również p.p.s.a. dodając do 

niego art. 74a par. 12. Przepis ten ustanowił zasadę, że  pisma sądu, odpisy pism i załączników 

w postępowaniu sądowym oraz orzeczeń, doręczane przez sąd w formie dokumentu 

elektronicznego, są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo kwalifikowaną 

pieczęcią elektroniczną. Posłużenie się przez ustawodawcę alternatywą rozłączną (spójnik 

„albo”) wskazuje na konieczność użycia pod przywołanymi dokumentami wyłącznie jednego 

narzędzia, zaś każde z nich jest równoważne. Przepis ten ma obowiązywać do 30.9.2029 r., po 

czym na mocy opisywanej w dalszej części tego rozdziału niniejszego opracowania ustawie 

o doręczeniach elektronicznych ma stracić moc. Regulacja nie zniknie jednak z p.p.s.a., 

ponieważ ustawa o doręczeniach elektronicznych wprowadza z mocą obowiązującą od 

1.10.2029 r. bliźniaczo podobny art. 65b p.p.s.a. w brzmieniu: „Pisma sądu, odpisy pism 

i załączników w postępowaniu sądowym oraz orzeczeń doręczane przez sąd w postaci 

 
919 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw [rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy - Prawo o aktach stanu 

cywilnego, ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy - Prawo telekomunikacyjne, 

ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw], s. 9-10, 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3789 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
920 Zob. rozporządzenie ministra cyfryzacji z 18.4.2020 r. w sprawie dokumentów wydawanych z zakresu 

rejestracji stanu cywilnego.  
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elektronicznej opatrzone są kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo kwalifikowaną 

pieczęcią elektroniczną”.  

Z wprowadzeniem możliwości wykorzystania kwalifikowanej e-pieczęci 

w postępowaniu sądowoadministracyjnym związane było też rozporządzenie prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej z 27.5.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz 

szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę 

do sądu administracyjnego. W świetle tego aktu organ, którego dotyczy skarga do sądu 

administracyjnego, przekazuje skargę oraz odpowiedź na nią w formie lub postaci, w jakiej 

zostały sporządzone. Jeśli jest to forma dokumentu elektronicznego, organ przekazuje ją do 

elektronicznej skrzynki podawczej sądu. Jeśli jednak forma lub postać skargi i odpowiedzi na 

skargę różnią się, organ, przekazując dokument elektroniczny, załącza uwierzytelnioną kopię 

skargi lub odpowiedzi na nią w formie dokumentu elektronicznego, która pierwotnie była 

sporządzona w postaci papierowej. Uwierzytelnienia dokonuje się kwalifikowaną pieczęcią 

elektroniczną, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym921.   

Rozporządzenie ministra finansów z 11.1.2019 r. w sprawie informacji o wwożonych 

lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach 

dewizowych zastąpiło omawiane już w tym rozdziale niniejszego opracowania rozporządzenie 

ministra rozwoju i finansów z 10.4.2017 r. w sprawie formy i trybu przekazywania przez organy 

Straży Granicznej oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej informacji Generalnemu 

Inspektorowi Informacji Finansowej. I podobnie, jak wcześniejszy akt prawny, rozporządzenie 

to zobligowało odpowiednie organy administracji publicznej, które przekazują Generalnemu 

Inspektorowi Informacji Finansowej dane o złożonych przez osoby fizyczne deklaracjach 

dotyczących przewożenia środków pieniężnych  oraz informacje zawarte w zgłoszeniu wwozu 

lub wywozu wartości i środków, do opatrywania tych informacji kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub Komendanta Głównego Straży 

Granicznej albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej przez te 

podmioty albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną tych organów922. Przekazanie informacji 

odbywa się za pośrednictwem strony internetowej bądź oprogramowania interfejsowego 

umożliwiającego łączność z usługą sieciową systemu teleinformatycznego Generalnego 

Inspektora Informacji Finansowej. Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym m.in. 

 
921 Par. 3 rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.5.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu 

administracyjnego. 
922 Par. 4 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów z 11.1.2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub 

wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych. 
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weryfikacji ważności podpisu albo pieczęci następuje wydanie urzędowego poświadczenia 

odbioru przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przesłanych mu danych923.  

W przypadku rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 16.4.2019 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów wskazano zastosowania kwalifikowanej e-

pieczęci w odniesieniu do dokumentacji przebiegu studiów. Znowelizowało ono 

rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27.9.2018 r. w sprawie studiów924. 

W odniesieniu do dokumentacji przebiegu studiów wprowadzono wymóg, że jeśli teczka akt 

osobowych studenta jest prowadzona w postaci elektronicznej, to w celu włączenia do niej 

dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej, wykonuje się odwzorowanie 

cyfrowe tego dokumentu oraz opatruje się je kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

pracownika uczelni albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną uczelni, zaś dokument 

sporządzony w postaci papierowej ulega brakowaniu925. Przed tą nowelizacją przepisy nie 

wymagały tak daleko idącego zabezpieczania odwzorowań cyfrowych w opisywanym zakresie. 

Ta sama nowelizacja zmieniła również zasady dokonywania przez uczelnię sprostowań 

w indeksie, albumie studentów i w księdze dyplomów. W konsekwencji, jeśli sprostowanie jest 

dokonywane w dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej, dokument, w którym 

dokonano sprostowania, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby 

dokonującej sprostowania, albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną uczelni926. Należy 

zwrócić uwagę, że w przepisach mowa o e-pieczęci uczelni, a nie organu uczelni. W przypadku 

szkolnictwa wyższego prawodawca nie poszedł więc ścieżką wyznaczaną w aktach 

regulujących działalność administracji publicznej, gdzie w szeregu dokumentów dysponentem 

e-pieczęci wskazywał organy. Może to rodzić praktyczne problemy w sytuacji, gdy w k.p.a. 

zostały sformułowane podstawy prawne wykorzystania e-pieczęci organu w postępowaniu 

administracyjnym. Takim organem w określonych sytuacjach może być również rektor uczelni. 

W konsekwencji może dojść do sytuacji, gdy na uczelni będzie dwóch dysponentów e-pieczęci, 

tj. uczelnia i rektor, w zależności od tego jaka procedura będzie akurat realizowana.  

Również wykorzystaniu kwalifikowanej pieczęci elektronicznej przy zabezpieczaniu 

dokumentacji w postaci elektronicznej, tyle że na niższym szczeblu edukacji, poświęcone były 

przepisy znajdujące się w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 29.8.2019 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 

 
923 Par. 5 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 11.1.2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub 

wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych. 
924 T. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 661. 
925 Par. 15 ust. 3 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27.9.2018 r. w sprawie studiów. 
926 Par. 25 ust. 2 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27.9.2018 r. w sprawie studiów. 
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szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 

i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, a także w rozporządzeniu ministra edukacji 

narodowej z 11.9.2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Pieczęć elektroniczna pojawia 

się tu w kontekście archiwizacji danych stanowiących dziennik elektroniczny. Zgodnie 

z wprowadzoną cytowanymi aktami prawnymi regulacją, po zakończeniu roku szkolnego, 

a w przypadku szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych – 

w terminie 10 dni od zakończenia semestru, dane stanowiące dziennik elektroniczny zapisuje 

się w formie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych, według stanu 

odpowiednio na dzień zakończenia roku szkolnego albo semestru. Dokument stanowiący zapis 

dziennika elektronicznego musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną albo podpisem osobistym oraz musi być zapisany 

i przechowywany w sposób zapewniający możliwość jego odczytania w niezmienionej treści 

w okresie przewidzianym dla archiwizacji dzienników927. Zagadnienie archiwizacji dziennika 

elektronicznego jest przykładem na to, że prawodawcy zabrakło konsekwencji we wdrażaniu 

kwalifikowanej e-pieczęci do procesów, które – choć podlegają nadzorowi innych organów – 

są ze sobą de facto zbieżne. W przypadku szkół i placówek artystycznych nadzór pedagogiczny 

nad nimi prowadzi minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego i to ten organ 

ustala zasady prowadzenia przez te placówki dokumentacji przebiegu nauczania. 

W rozporządzeniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 21.12.2017 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji928 

znalazła się regulacja umożliwiająca prowadzenie dziennika zajęć w postaci elektronicznej. 

Analogicznie, jak w przypadku szkół podlegających ministrowi edukacji narodowej, ustalono 

również regułę, że archiwizacja dziennika po zakończeniu roku szkolnego lub semestru odbywa 

się poprzez zapisanie danych stanowiących dziennik elektroniczny na informatycznym nośniku 

danych. Natomiast ustalając sposób zabezpieczenia tak powstałego dokumentu elektronicznego 

prawodawca zdecydował o możliwości stosowania jedynie kwalifikowanego podpisu 

 
927 Zob. par. 22 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 25.8.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 

i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.) oraz par. 23 rozporządzenia 

ministra edukacji narodowej z 29.8.2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły 

i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. z 2014 poz. 1170 ze zm.). 
928 Dz. U. z 2017 r. poz. 2474. 
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elektronicznego dyrektora szkoły929. Ergo nie dopuszczono opcji stosowania w tym celu 

kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.  

W okresie od 1.1 do 31.12.2020 r. spośród dziesięciu aktów prawa krajowego 

odwołujących się w swojej treści do kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, dziewięć 

wskazywało na konkretne jej zastosowanie. Jedynym aktem, który nie zawierał takiego 

wskazania, stanowiło rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.7.2020 r. - 

Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego. W rozporządzeniu expressis verbis wskazano 

po prostu, że NSA może posiadać kwalifikowaną pieczęć elektroniczną930. Jednocześnie 

ustanowiono dla prezesa NSA upoważnienie do określania zasad korzystania w NSA 

z kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, w tym opatrywania nią pism sądu, odpisów pism 

i załączników w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz orzeczeń sądu931. Wspominając 

w treści rozporządzenia o kwalifikowanej e-pieczęci prawodawca podkreślił, że chodzi o e-

pieczęć, o której mowa w opisywanym już w tym rozdziale niniejszego opracowania art. 74a 

par. 12 p.p.s.a. Takie odwołanie jest niezrozumiałe. Przywołana jednostka redakcyjna to przepis 

wskazujący na możliwość użycia kwalifikowanej e-pieczęci do opatrywania pism sądowych. 

Nie wyjaśnia on, czym jest kwalifikowana pieczęć elektroniczna. Definicja legalna pojęcia 

znajduje się bowiem w rozporządzeniu eIDAS i do tego aktu prawodawca powinien był się 

odwołać. Analogicznych regulacji poświęconych kwalifikowanej e-pieczęci brakuje 

w regulaminie Sądu Najwyższego, mimo że on również jest stanowiony przez prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej932.  

Wśród aktów stanowiących podstawę do użycia kwalifikowanej e-pieczęci 

w konkretnym procesie było rozporządzenie Rady Ministrów z 9.3.2020 r. w sprawie 

dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na informatycznych 

nośnikach danych, które określa sposób tworzenia, utrwalania, przekazywania, 

przechowywania i zabezpieczania takich dokumentów.  

Z kolei  rozporządzenie ministra cyfryzacji z 18.4.2020 r. w sprawie wzorów 

dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego to kontynuacja 

zapoczątkowanego w 2019 r. procesu tworzenia ram prawnych dla wykorzystania e-pieczęci 

 
929 Par. 10 rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 21.12.2017 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 
930 Par. 68 rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.7.2020 r. - Regulamin Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 
931 Par. 22 pkt 8 rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.7.2020 r. - Regulamin Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 
932 Zob. rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 29.3.2018 r. – Regulamin Sądu Najwyższego (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 660 ze zm.). 
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celem zabezpieczania udostępnianych z rejestrów państwowych informacji o obywatelach. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych, określając wzory dokumentów dotyczących stanu cywilnego933 wskazał, że 

jeśli są one wydawane w postaci elektronicznej, to ich zabezpieczenie stanowi kwalifikowany 

podpis elektroniczny osoby wydającej albo kwalifikowana pieczęć elektroniczna ministra 

właściwego do spraw informatyzacji. We wcześniejszym rozporządzeniu regulującym wzory 

wspomnianych dokumentów była mowa jedynie o kwalifikowanym podpisie 

elektronicznym934. W konsekwencji wprowadzenia nowych przepisów stosowanie 

kwalifikowanej e-pieczęci ministra właściwego do spraw informatyzacji ma miejsce wówczas, 

gdy dokumenty dotyczące stanu cywilnego mają postać elektroniczną, zaś ich wydawanie 

odbywa się w sposób zautomatyzowany w ramach dostępnej publicznej usługi online935. Co 

ciekawe, na rządowej stronie internetowej opisującej tę usługę wskazuje się, że „jeśli (…) odpis 

zostanie wydany automatyczne, w miejscu podpisu urzędnika będzie elektroniczna pieczęć 

ministra cyfryzacji. To także podpis kwalifikowany” 936. Taki zapis na stronie zarządzanej przez 

administrację publiczną należy ocenić krytycznie, ponieważ jest on co najmniej nieprecyzyjny 

i sugeruje, że e-pieczęć to rodzaj kwalifikowanego e-podpisu, co przecież nie jest zgodne 

z prawdą.  

Prawodawca zdecydował się również wykorzystać tę właściwość e-pieczęci, że może 

ona służyć nie tylko do uwierzytelnienia dokumentu wydanego przez osobę prawną, lecz 

również do uwierzytelnienia wszelkich zasobów cyfrowych tej osoby. Na mocy załącznika do 

rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 13.3.2020 r. w sprawie legitymacji 

służbowej nauczyciela akademickiego w warstwie elektronicznej takiego dokumentu znajduje 

się plik EF.CERT zawierający kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego albo 

kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej z danymi identyfikującymi uczelnię, czyli 

wystawcę dokumentu. Drugi plikiem jest EF.ELN, który zawiera wiadomość z danymi 

dotyczącymi m.in. posiadacza legitymacji czy też okresu ważności dokumentu. Ten plik 

również jest opatrywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo kwalifikowaną 

pieczęcią elektroniczną.  

 
933 Zob. wyliczenie wzorów dokumentów zawarte w art. 33 ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego.   
934 Zob. rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 29.1.2015 r. w sprawie wzorów dokumentów 

wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194 ze zm.). 
935 Zob. https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu (dostęp: 

26.10.2021 r.).  
936 Zob. https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu (dostęp: 

26.10.2021 r.).  



254 

 

Trzy kolejne akty, czyli rozporządzenie ministra finansów z 15.7.2020 r. w sprawie 

oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości 

i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia, a także rozporządzenie 

ministra finansów z 24.7.2020 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych 

dokumentów do organu egzekucyjnego oraz rozporządzenie ministra finansów z 24.7.2020 r. 

w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia, wskazywały na możliwość użycia 

kwalifikowanej pieczęci elektronicznej przy tworzeniu w ramach postępowania egzekucyjnego 

w administracji określonych e-dokumentów.  

W związku z przyjęciem 10.12.2020 r. ustawy o zawodzie farmaceuty, okręgowa rada 

aptekarska wydając farmaceucie dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” jest 

zobligowana opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo kwalifikowaną 

pieczęcią elektroniczną937.  

Ostatnie dwa akty prawne to ustawa z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawa 

o doręczeniach elektronicznych.  

W przypadku ustawy o doręczeniach elektronicznych kwalifikowana e-pieczęć 

występuje obok pozostałych rodzajów pieczęci elektronicznej. I podobnie, jak pozostałe dwa 

rodzaje, także kwalifikowana pieczęć elektroniczna pojawia się w ustawie w dwojakim 

kontekście. 

Pierwszym z nich jest wykorzystanie kwalifikowanej e-pieczęci w związku 

z funkcjonowaniem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. W tym zakresie 

ustawodawca przypisał temu rodzajowi e-pieczęci szersze zastosowanie aniżeli miało to 

miejsce w odniesieniu do zwykłej e-pieczęci oraz zaawansowanej pieczęci elektronicznej. 

Przede wszystkim chodzi o autoryzację różnego rodzaju wniosków związanych z usługą e-

doręczeń, które składa się do ministra właściwego do spraw informatyzacji albo ministra 

właściwego do spraw gospodarki938. I tak kwalifikowana pieczęć elektroniczna podmiotu 

publicznego, w przeciwieństwie do zaawansowanej e-pieczęci, może służyć do autoryzacji 

wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z usługą 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla tegoż podmiotu publicznego939. Kwalifikowana 

e-pieczęć może być w tym przypadku zastąpiona kwalifikowanym e-podpisem, podpisem 

 
937 Art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z 10.12.2020 r. o zawodzie farmaceuty. 
938 Wskazanie organu, do którego poszczególne kategorie podmiotów składają wnioski związane z usługą 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego, określa art. 15 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych.  
939 Art. 12 ust. 3 ustawy o doręczeniach elektronicznych. 
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zaufanym albo podpisem osoby uprawnionej do działania w imieniu podmiotu publicznego. 

Podobną konstrukcję przyjęto w odniesieniu do wniosków o utworzenie adresu do doręczeń 

formułowanych przez podmioty niepubliczne niebędące osobami fizycznymi, a więc np. spółki 

prawa handlowego940. Mimo że kwalifikowana e-pieczęć jest wymieniana w ramach całego 

szeregu narzędzi, których można użyć, aby autoryzować wspomniane wnioski, ustawodawca – 

intencjonalnie, bądź nie – przygotował swego rodzaju zachętę do wykorzystania właśnie e-

pieczęci. Otóż co do zasady do wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych 

należy dołączyć – w oryginale, bądź potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii – dokument 

potwierdzający reprezentację podmiotu publicznego lub podmiotu niepublicznego, a także 

pełnomocnictwo do złożenia wniosku w imieniu podmiotu publicznego lub podmiotu 

niepublicznego, jeżeli taki pełnomocnik został ustanowiony941. Z tego obowiązku zwalniają 

dwie sytuacje. Pierwszą z nich jest przypadek, gdy stwierdzenie reprezentacji albo 

pełnomocnictwa jest możliwe na podstawie wykazu lub rejestru, do którego minister właściwy 

do spraw informatyzacji ma dostęp drogą elektroniczną942. Druga sytuacja występuje wówczas, 

gdy wniosek został opatrzony właśnie kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną943.  Kolejnym 

dokumentem, który należy opatrzyć kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną lub 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym jest 

informacja o przekształceniu podmiotu publicznego posiadającego adres do doręczeń 

elektronicznych w podmiot niepubliczny albo odwrotnie944. Na marginesie należy zwrócić 

uwagę, że w przywołanym przepisie ustawodawca wymieniając sposoby zabezpieczenia e-

dokumentu posłużył się spójnikiem „lub” (alternatywa łączna) występującym pomiędzy e-

pieczęcią a e-podpisem. Mogłoby to sugerować możliwość użycia obu tych narzędzi 

jednocześnie, podczas gdy nie jest to racjonalne pod kątem efektywności procesu. Użycie 

kwalifikowanej e-pieczęci stanowi bowiem wystarczający sposób zabezpieczenia e-

dokumentu. Zastosowanie spójnika „lub” zamiast „albo” można więc zapewne wytłumaczyć 

nieuwagą ustawodawcy. Tym bardziej, że w innych aktach prawnych, które były cytowane 

w tym rozdziale niniejszego opracowania, jeśli prawodawca wymieniał kwalifikowaną e-

pieczęć w szeregu alternatywnych sposobów zabezpieczenia dokumentów elektronicznych, to 

posługiwał się spójnikiem „albo”.  

 
940Art. 14 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o doręczeniach elektronicznych. 
941 Art. 15 ust. 2 ustawy do doręczeniach elektronicznych. 
942 Art. 15 ust. 3 ustawy o doręczeniach elektronicznych. 
943 Art. 15 ust. 2 ustawy o doręczeniach elektronicznych. 
944 Art. 17 ust. 2 ustawy o doręczeniach elektronicznych. 
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 Analogicznie do wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych, również 

w odniesieniu do wniosków o wpis adresu do bazy adresów elektronicznych przewidziano 

możliwość opatrzenia go e-pieczęcią w przypadku podmiotów niepublicznych niebędących 

osobami fizycznymi945. Tu również e-pieczęć jest jednym z kilku możliwych do zastosowania 

narzędzi.  

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna została także wskazana, jako sposób 

uwierzytelnienia systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego używanego do obsługi 

skrzynki doręczeń wykorzystywanej w ramach usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego. W tym przypadku ten rodzaj e-pieczęci może zostać zastąpiony pieczęcią 

elektroniczną, która co prawda nie posiada statusu kwalifikowanej, ale została wydana przez 

ministra właściwego do spraw informatyzacji946. Wymóg uwierzytelnienia systemu 

teleinformatycznego będzie zachodził wówczas, gdy zostanie on w zautomatyzowany sposób 

połączony z opcją wyszukiwania adresów do doręczeń elektronicznych w bazie tych adresów. 

Takie sytuacje będą miały miejsce chociażby w urzędach, gdzie już obecnie systemy EZD są 

skonfigurowane z ePUAP w ten sposób, że poprzez wpisanie w EZD oznaczenia podmiotu – 

adresata korespondencji urzędowej, system automatycznie wskazuje adres elektronicznej 

skrzynki podawczej (ESP) tego podmiotu. Dzięki uwierzytelnieniu kwalifikowaną e-pieczęcią 

systemu teleinformatycznego wspomagającego pracę urzędników będzie możliwe 

skonfigurowanie go z bazą adresów elektronicznych i korzystanie z usługi wyszukiwania 

w bazie danych adresatów korespondencji urzędowej, zarówno osób fizycznych, osób 

prawnych, jak i pozostałych podmiotów. Pracownik administracji publicznej, przygotowujący 

korespondencję w EZD danego urzędu, będzie mógł w ten sposób od razu znaleźć adres do 

doręczeń elektronicznych odbiorcy pisma, czyli np. adres strony postępowania 

administracyjnego.  

Drugą konsekwencją uchwalenia ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawy o doręczeniach 

elektronicznych było pojawienie się zagadnienia e-pieczęci w k.p.a. Kontynuując rozważania 

na ten temat poczynione w rozdziale trzecim niniejszego opracowania, należy wskazać, że 

powoływanie się przez ustawodawcę w k.p.a. na kwalifikowaną e-pieczęć ma szerszy wymiar 

aniżeli ma to miejsce w odniesieniu do zaawansowanej pieczęci elektronicznej.  

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna zostaje przywołana w art. 393 k.p.a. 

wprowadzonym na mocy ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

 
945 Art. 29 ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 ustawy o doręczeniach elektronicznych. 
946 Art. 60 ust. 4 ustawy o doręczeniach elektronicznych. 
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z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, co oznacza, że od 18.4.2020 r. ustawodawca 

de facto dopuszczał zaistnienie sytuacji, w której w ramach postępowania administracyjnego 

powstają e-dokumenty opatrywane kwalifikowaną e-pieczęcią, których wydruki mogą być 

wydane stronie lub innemu uczestnikowi postępowania. Jak już jednak wskazano w rozdziale 

trzecim niniejszego opracowania, problematyczne w tej regulacji było to, że kwalifikowana e-

pieczęć została wprowadzona do k.p.a niejako bocznymi drzwiami, a więc w rozdziale 

poświęconym doręczeniom. Nowelizacji nie poddano wówczas chociażby sformułowanych 

w k.p.a. zasad ogólnych postępowania administracyjnego, które przecież wspominały 

o załatwianiu spraw administracyjnych z wykorzystaniem dokumentów w postaci 

elektronicznej, ale nie przewidywały używania e-pieczęci. Na etapie wprowadzania art. 393 

k.p.a. modyfikacji nie poddano również art. 107 par. 1 k.p.a., który wymienia obligatoryjne 

elementy decyzji administracyjnej, czyli głównego aktu administracyjnego, przy pomocy 

którego organy załatwiają sprawy. W efekcie obowiązujący pozostawał wówczas wymóg 

opatrywania decyzji administracyjnej kwalifikowanym e-podpisem. Brak możliwości 

wykorzystania e-pieczęci do opatrywania nią decyzji administracyjnych obniża przydatność 

tego narzędzia w administracji publicznej.   

Próbę rozwiązania przywołanego problemu, a zarazem sposób na wzmocnienie pozycji 

kwalifikowanej pieczęci elektronicznej w k.p.a. stanowią zmiany, które zaczęły obowiązywać 

5.10.2021 r. na mocy ustawy o doręczeniach elektronicznych. Wskutek modyfikacji 

wprowadzonych tym aktem prawnym w rozdziale drugim działu pierwszego  k.p.a – „Zasady 

ogólne” umieszczono przepisy o możliwości opatrywania kwalifikowaną e-pieczęcią zarówno 

pism urzędowych, jak i kierowanych do organu przez podmioty trzecie względem administracji 

publicznej.  

Zgodnie z art. 14 par. 1a k.p.a. w ramach realizacji zasady pisemności sprawy należy 

prowadzić i załatwiać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. 

W przypadku tego pierwszego należy je opatrzeć podpisem własnoręcznym. Z kolei pisma 

utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną 

organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo 

pieczęcią. To ostatnie zastrzeżenie stanowi wyjście ustawodawcy naprzeciw postulatom 

doktryny, która wskazywała, że w przypadku użycia e-pieczęci przez człowieka z treści pisma 

powinno wynikać wskazanie osoby, która takiego użycia dokonała. Zasadą postępowania 

administracyjnego jest bowiem identyfikacja osoby podejmującej czynność. Z kolei 

w przypadku braku takiego zastrzeżenia, e-pieczęć w administracji publicznej powinna być 
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wykorzystywana jedynie do opatrywania pism automatycznie tworzonych przez system 

teleinformatyczny organu947.  

W art. 14 par. 1b k.p.a. ustawodawca poszedł jeszcze dalej. Otóż wskazał, że sprawy 

mogą być załatwiane z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie i opatrzonych 

kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej. Jednocześnie 

w regulacji zawarto zastrzeżenie, że w przypadku pism generowanych automatycznie 

przepisów o konieczności opatrzenia pisma podpisem pracownika organu administracji 

publicznej nie stosuje się.  

Z kolei w art. 14 par. 1d k.p.a. wskazano, że pisma kierowane do organów administracji 

publicznej mogą być sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub 

elektronicznej. Do opatrywania ich podpisami i pieczęciami stosuje się przepisy art. 14 par. 1a 

oraz 1b k.p.a., czyli przywołane wyżej.  

Ostatnie odwołanie do kwalifikowanej pieczęci elektronicznej pojawiło się w dziale 

siódmym k.p.a. – „Wydawanie zaświadczeń”. Zgodnie z art. 217 par. 4 k.p.a. zaświadczenie 

wydawało się w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli zażądała tego osoba ubiegająca się 

o zaświadczenie. W takim przypadku dokument był opatrywany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym osoby upoważnionej do jego 

wydania albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Przepis ten, wprowadzony w cytowanym 

brzmieniu do k.p.a. na mocy ustawy z 21.1.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, obowiązywał od 12.2 do 5.10.2021 r., gdy 

ustawa o doręczeniach elektronicznych całkowicie go uchyliła. Oznacza to, że przepis 

funkcjonował w przywołanym brzmieniu w obrocie prawnym zaledwie przez kilka miesięcy.  

Analogiczne zmiany do tych wprowadzonych w k.p.a., ustawodawca zastosował w o.p. 

i obowiązują one od 5.10.2021 r. Tym samym lakoniczny, jednozdaniowy dotychczas art. 126 

o.p., wskazujący, że sprawy podatkowe załatwiane są w formie pisemnej lub w formie 

dokumentu elektronicznego, został zastąpiony regulacją odpowiadającą art. 14 ust. 1a-1d k.p.a. 

Oznacza to, że również w sprawach podatkowych, jeśli powstanie pismo utrwalone w postaci 

elektronicznej, musi być ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu 

podatkowego ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią948. 

Ustawodawca explicite dopuścił również załatwianie spraw podatkowych z wykorzystaniem 

 
947 G. Sibiga, „Odwrócona cyfryzacja” w postępowaniu administracyjnym ogólnym po nowelizacji Kodeksu 

postępowania administracyjnego z 16.4.2020 r., Monitor Prawniczy, nr 18/2020, s. 957.  
948 Art. 126 ust. 1 o.p. 
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pism generowanych automatycznie i opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną 

organu podatkowego. W takim przypadku nie stosuje się przepisów o konieczności opatrzenia 

pisma podpisem pracownika urzędu obsługującego ten organ949. W sytuacji, gdy to do organu 

podatkowego są kierowane pisma w postaci elektronicznej, to do ich opatrywania podpisami 

i pieczęciami elektronicznymi stosuje się te same zasady, co w przypadku pism wychodzących 

od organu podatkowego950. Wprowadzenie do dwóch kluczowych aktów prawa 

administracyjnego procesowego zbieżnej regulacji tworzącej ramy prawne do wykorzystania 

m.in. kwalifikowanej e-pieczęci należy ocenić pozytywnie. Nie ma bowiem uzasadnienia, by 

akurat w tym zakresie tworzyć odrębność procedury podatkowej względem standardowego 

postępowania administracyjnego. Kwalifikowana e-pieczęć ma bowiem wyznaczoną prawem 

UE rolę jako narzędzie służące zabezpieczaniu zasobów cyfrowych i wprowadzanie jej do 

kolejnych procesów stanowi wykorzystywanie jej potencjału.  

Podjęcie na nowo w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji przerwanych 

w poprzedniej kadencji prac nad projektem ustawy o doręczeniach elektronicznych i tym 

samym otwarcie szansy na uregulowanie pieczęci elektronicznej w k.p.a. czy o.p. zostało 

pozytywnie przyjęte przez przedstawicieli doktryny. Wskazywano jednak na niedoskonałość 

proponowanych przepisów w kształcie, w jakim je ogłoszono. D. Szostek, opowiadający się za 

szerokim stosowaniem e-pieczęci w administracji publicznej, wskazywał na potrzebę 

jednoznacznej nowelizacji większej liczby przepisów k.p.a., aby e-pieczęcią można było 

opatrywać decyzje administracyjne i postanowienia951. Projektodawca przewidywał bowiem 

umieszczenie przepisu o możliwości opatrywania pism urzędowych kwalifikowaną e-pieczęcią 

w rozdziale drugim działu pierwszego k.p.a – „Zasady ogólne”. Jednocześnie wskutek 

proponowanej nowelizacji art. 107 par. 1 pkt 8 oraz art. 124 par 1 k.p.a. miałby zniknąć wymóg, 

że obligatoryjnym elementem decyzji administracyjnej i postanowienia wydanego w formie e-

dokumentu jest kwalifikowany podpis elektroniczny pracownika organu administracji 

publicznej. Po zmianach wystarczyłby podpis z podaniem imienia i nazwiska pracownika wraz 

ze stanowiskiem służbowym. Pojawiła się wątpliwość, czy aby uczynić zadość przywołanemu 

wymogowi wystarczy wskazanie w treści decyzji administracyjnej czy postanowienia 

personaliów urzędnika. W przypadku odpowiedzi twierdzącej użycie e-pieczęci byłoby 

wystarczające, ponieważ proponowane zmiany zasad ogólnych k.p.a. przewidywały 

 
949 Art. 126 ust. 2 o.p. 
950 Art. 126 ust. 4 o.p. 
951 Wypowiedź D. Szostka, [w:] P. Pieńkosz, E-pieczęć zagwarantuje bezpieczeństwo i obniży koszty, Dziennik 

Gazeta Prawna, nr 156/2020, s. C2. 
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zamieszczanie w treści dokumentu imienia i nazwiska urzędnika, który posłużył się pieczęcią 

elektroniczną. Te wątpliwości się zmaterializowały, ponieważ kształt uchwalonych przepisów 

w tym zakresie odpowiada wcześniejszemu projektowi.  

Analogiczny problem pojawia się w odniesieniu do o.p., gdzie – wskutek nowelizacji 

wprowadzonej ustawą o doręczeniach elektronicznych – w zawartym w art. 210 o.p. wyliczeniu 

obligatoryjnych elementów decyzji administracyjnej od 5.10.2021 r. doszło do zmiany 

w zakresie wymogu podpisu pod decyzją. Dotychczas art. 210 par. 1 pkt 8 o.p. wskazywał na 

konieczność opatrzenia decyzji podpisem osoby upoważnionej do jej wydania, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego, a w przypadku decyzji wydanych w formie 

dokumentu elektronicznego opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Po zmianach ten sam przepis wskazuje, że 

obowiązkowy elementem decyzji stanowi podpis osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia 

i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Takie brzmienie regulacji rodzi pytanie, czy dla 

spełnienia przywołanego wymogu można użyć kwalifikowanej pieczęci elektronicznej. 

Cytowany już art. 126 par. 1 o.p., w brzmieniu obowiązującym od 5.10.2021 r., dopuszcza 

użycie w pismach w sprawach podatkowych kwalifikowanej pieczęci elektronicznej organu 

podatkowego ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią. Z jednej strony 

umożliwia to zidentyfikowanie osoby upoważnionej, która wydała decyzję administracyjną. 

Z drugiej strony żadna e-pieczęć nie stanowi rodzaju podpisu osoby fizycznej, więc jej użycie 

może nie mieścić się w ramach pojęcia „podpisu osoby upoważnionej”, w przeciwieństwie do 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego czy podpisu osobistego.  

Na mocy ustawy o doręczeniach elektronicznych znowelizowano również ustawę 

z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna 

pojawia się tu w nowo dodanym, obowiązującym od 5.10.2021 r. art. 71aa. Przepis ten stanowi, 

że w przypadku pism wydanych w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego ZUS, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, 

doręczenie może polegać na przekazaniu wydruku pisma uzyskanego z tego systemu 

odzwierciedlającego treść tego pisma, jeżeli strona nie wnosiła o doręczanie pisma za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej lub nie wyraziła zgody na doręczanie pism za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej952. W takiej sytuacji wydruk musi zawierać informację, że 

pismo zostało wydane w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu 

 
952 Art. 71aa ust. 1 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 
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teleinformatycznego ZUS i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego osoby, która je podpisała, albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.  

Ostatnim aktem prawnym znowelizowanym na mocy ustawy o doręczeniach 

elektronicznych w zakresie dotyczącym kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, była ustawa 

z 20.2.2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020953. Zgodnie z art. 42b ust. 1 ustawy w brzmieniu 

obowiązującym od 5.10.2021 r. wnioski o przyznanie pomocy, o której mowa w tej ustawie, 

oraz pomocy technicznej, wnioski o płatność oraz inne dokumenty składane do Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub podmiotu wdrażającego mogą być składane 

w postaci elektronicznej. Z kolei art. 42b ust. 3 stanowi, że dokument złożony w postaci 

elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych powinien być opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną 

pieczęcią elektroniczną organu administracyjnego ze wskazaniem w treści dokumentu osoby 

opatrującej ten dokument pieczęcią. Nowelizacja tego przepisu polegała właśnie na dodaniu 

w nim explicite kwalifikowanej e-pieczęci, jako jednego z alternatywnych sposobów 

zabezpieczania e-dokumentów. Wcześniej możliwość skorzystania z e-pieczęci była 

dyskusyjna. Regulacja co prawda zawierała otwarty katalog środków zabezpieczania 

dokumentów w postaci elektronicznej, tj. wskazywano na opcję użycia kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego lub uwierzytelnienia w inny 

sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych 

danych w postaci elektronicznej, ale nie wymieniała wprost e-pieczęci. Po zmianach katalog 

środków zabezpieczających e-dokumenty został zamknięty, ale zaakcentowano w nim 

obecność również kwalifikowanej pieczęci elektronicznej. Ograniczeniem użycia tej ostatniej 

jest to, że ustawodawca wskazał na kwalifikowaną e-pieczęć organu administracyjnego. 

Oznacza to, że zabezpieczyć e-dokument pieczęcią elektroniczną może tylko taki organ. 

Pozostałe podmioty muszą korzystać z innych wymienionych w tym przepisie narzędzi.  

W okresie od 1.1 do 31.12.2021 r. wydano 13 aktów prawa krajowego odwołujących 

się w swojej treści do kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.  Pierwszy z nich to 

rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 12.1.2021 r. w sprawie 

wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej. Na jego mocy 

 
953 T. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 ze zm. 
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wymienione w tytule aktu tytuły wykonawcze mogą być opatrywane kwalifikowaną pieczęcią 

elektroniczną. 

Z kolei ustawa z 21.1.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, oprócz omówionej już zmiany k.p.a., 

zmodyfikowała ustawę z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym. Prawodawca 

wymieniając sposoby zabezpieczenia informacji z przywołanego rejestru, która jest doręczana 

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wskazał m.in. kwalifikowaną pieczęć 

elektroniczną954. 

Kolejny akt to rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 2.4.2021 r. 

w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego.  Zgodnie z nim kwalifikowana pieczęć elektroniczna organu prowadzącego 

zasób geodezyjny i kartograficzny pełni funkcję klauzuli urzędowej, którą opatruje się 

dokumenty w postaci elektronicznej  przyjmowane do powiatowego zasobu. Taką rolę może 

też pełnić kwalifikowany e-podpis osoby reprezentującej wspomniany organ955. W przypadku 

użycia e-podpisu lub e-pieczęci, dopuszcza się dodatkowo zastosowanie na materiale zasobu 

ich wizualizacji graficznej zawierającej np. nazwę organu prowadzącego zasób, identyfikator 

ewidencyjny materiału zasobu czy datę przyjęcia materiału do zasobu956. Stosowanie na e-

dokumentach opatrzonych pieczęcią elektroniczną czytelnego dla człowieka oznaczania, że 

zostało użyte wspomniane narzędzie, jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym. Należy 

jednak pamiętać, że to nie ów znak graficzny stanowi wartość e-pieczęci. Decydujące są 

niedostrzegalne dla ludzkiego oka sekwencje binarne, które powstają w trakcie zabezpieczania 

danych w postaci elektronicznej e-pieczęcią957. Analogiczną funkcję klauzuli urzędowej e-

pieczęć pełni w przypadku kopii e-dokumentów udostępnianych z zasobu na wniosek oraz 

w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych lub jego uzupełnieniem958. Wzory klauzul 

urzędowych w postaci elektronicznej określa załącznik do rozporządzenia. Drugi akt, który 

przewidział wykorzystanie e-pieczęci w sprawach z zakresu informacji przestrzennej, to 

rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 27.7.2021 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków. Zawarte w nim regulacje dobrze oddają tendencje zachodzące w obrocie 

 
954 Art. 20 ust. 5 i 6 ustawy z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym. 
955 Par. 9 ust. 6 ministra rozwoju, pracy i technologii z 2.4.2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
956 Par. 9 ust. 7 ministra rozwoju, pracy i technologii z 2.4.2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
957 S. Zhang S., K. Yoshino, H. Zhu, Issue of authorized electronic seals based on the content of documents, 

International Journal of Intelligent Engineering and Systems, nr 1/2010, s. 18-23. 
958 Par. 13 ust. 4 ministra rozwoju, pracy i technologii z 2.4.2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
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prawnym. Otóż prawodawca, stanowiąc o sposobie udostępniania wypisów i wyrysów 

z prowadzonego przez starostę operatu ewidencyjnego, zniósł obowiązek posługiwania się 

pieczęcią tradycyjną do opatrywania wydawanych dokumentów. Jeśli dokument ma postać 

papierową opatruje się go jedynie podpisem osoby reprezentującej organ albo osoby 

upoważnionej przez ten organ oraz wskazuje się datę złożenia podpisu959. Odstąpienie od 

obecnego wcześniej wymogu użycia, obok podpisu, tradycyjnej pieczęci urzędowej, świadczy 

o tym, iż prawodawca jest świadom dewaluacji tego narzędzia. Stosowanie pieczęci tradycyjnej 

po prostu nie gwarantuje już zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Jednocześnie 

prawodawca w opisywanych sprawach przypisał istotną rolę kwalifikowanej pieczęci 

elektronicznej. W rozporządzeniu wskazano bowiem, że jeżeli wspomniane wypisy i wyrysy 

są udostępniane w postaci elektronicznej, to opatruje się je kwalifikowanym podpisem 

elektroniczny osoby reprezentującej organ albo kwalifikowanym e-podpisem osoby 

upoważnionej przez ten organ albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną urzędu 

obsługującego organ960. Natomiast niepokojące jest to, że w dwóch aktach regulujących 

tematykę informacji przestrzennej, wydanych przez jeden organ, nie zachowano jednolitości 

w określeniu dysponenta e-pieczęci, której należy użyć. W pierwszym z przywołanych 

rozporządzeń mowa o „kwalifikowanej pieczęci elektronicznej organu”, zaś w drugim 

o „kwalifikowanej pieczęci elektronicznej urzędu obsługującego organ”. Tymczasem organ 

i urząd to dwa różne, choć powiązane ze sobą podmioty, przy czym wątpliwe jest, czy urząd 

wypełnia przesłanki szeroko rozumianego pojęcia „osoby prawnej”, która może być 

dysponentem e-pieczęci.  

Ustawą z 15.4.2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej wprowadzono modyfikacje w delegacji dla Rady Ministrów dotyczącej 

przyjmowania przez ten organ rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi. Tym ostatnim 

jest m.in. program „Dobry start”. Otóż Rada Ministrów może określić, że realizacja i obsługa 

świadczeń przyznanych na podstawie programu odbywa się wyłącznie w drodze elektronicznej, 

za pomocą systemów teleinformatycznych. Natomiast decyzje, informacje, postanowienia, 

zawiadomienia, wezwania, zaświadczenia i inne pisma w sprawie świadczeń przyznanych na 

podstawie programu, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym, podpisem osobistym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu realizującego 

 
959 Par. 36 ust. 2 pkt 11, par. 36 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii z 27.7.2021 r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 
960 Par. 36 ust. 2 pkt 10, par. 36 ust. 4 pkt 9 rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii z 27.7.2021 r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 
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świadczenia albo zamieszcza się w nich imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby 

upoważnionej do ich wydania961. Tym samym w polskim systemie aktów prawa pojawiło się 

po raz pierwszy wskazanie expressis verbis, że określona kategoria decyzji administracyjnych 

może być opatrzona kwalifikowaną e-pieczęcią. W oparciu o tę delegację wydano  

rozporządzenie Rady Ministrów z 15.6.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry start”, w którym znalazło się powtórzenie przywołanej regulacji 

oraz skonkretyzowano, że chodzi o kwalifikowaną pieczęć elektroniczną ZUS962. Następnie, 

na mocy ustawy z 17.9.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

oraz niektórych innych ustaw identyczną regulację wprowadzono w odniesieniu do 

dokumentów wydawanych w toku załatwiania spraw związanych z przyznawaniem 

świadczenia wychowawczego. Organem właściwym w tych sprawach stał się ZUS, stąd 

również w tym przypadku mowa o kwalifikowanej pieczęci elektronicznej ZUS963.  

Analogiczne przepisy przyjęto na etapie uchwalania 17.11.2021 r. ustawy o rodzinnym kapitale 

opiekuńczym. Wszelkie pisma wydawane przy załatwianiu spraw administracyjnych 

dotyczących kapitału opatruje się e-podpisami upoważnionych osób albo kwalifikowaną 

pieczęcią elektroniczną ZUS albo zamieszcza się w nich imię, nazwisko oraz stanowisko 

służbowe upoważnionej osoby964. Również ZUS dotyczyła ustawa z 2.12.2021 r. o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowano na jej mocy przepisy poświęcone 

decyzjom, postanowieniom, zawiadomieniom, wezwaniom, informacjom i innym pismom 

w sprawie nienależnie pobranych świadczeń postojowych. W efekcie należy je opatrywać 

podpisami elektronicznymi osób upoważnionych, kwalifikowaną e-pieczęcią ZUS albo 

zamieszczać w nich imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej965.  

Na mocy ustawy z 15.4.2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw znowelizowano ustawę z 18.12.2003 r. 

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

 
961 Art. 187a ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
962 Par. 15 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 15.6.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry start”. 
963 Art. 13a ust. 8 ustawy z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2407 ze zm.). 
964 Art. 17 ust. 8 ustawy z 17.11.2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym.  
965 Art. 15zx ust. 10 ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.). 
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wniosków o przyznanie płatności966. Umożliwiono opatrywanie kwalifikowaną pieczęcią 

elektroniczną wniosków składanych do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa o udostępnienie danych przestrzennych zawartych w systemie identyfikacji działek 

rolnych. W sytuacji skorzystania z tej możliwości niezbędne jest wskazanie w treści wniosku 

osoby opatrującej pismo e-pieczęcią967. Wyklucza to generowanie takich wniosków w sposób 

zautomatyzowany i opatrywanie ich pieczęcią elektroniczną bez udziału człowieka.  

Kolejny akt prawny wydany w przywołanym okresie, a odwołujący się w treści do 

kwalifikowanej e-pieczęci, to rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki 

regionalnej z 25.5.2021 r. w sprawie obejmowania raportem oceniającym stosowanie 

przepisów o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych 

przypadków jednostkowych. Wniosek o przeprowadzenie badania skutkującego wydaniem 

raportu, o którym mowa w tytule aktu prawnego, mogą składać do szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej organizacje pozarządowe. Jeśli wniosek ma postać elektroniczną, to 

musi być on opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną968.  

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna może również zostać wykorzystana, jako sposób 

autoryzacji przez zgłaszającego do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyk rynkowych nieuczciwie wykorzystujących 

przewagę kontraktową przez nabywców lub dostawców produktów rolnych lub spożywczych. 

Stało się tak w oparciu o ustawę z 17.11.2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 

wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi969. 

Przepisy, które wcześniej regulowały postępowanie przed przywołanym organem w ogóle nie 

odnosiły się do kwestii zabezpieczania wspomnianych zawiadomień.  

Ostatni akt wydany w badanym okresie to rozporządzenie ministra sprawiedliwości 

z 30.11.2021 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie 

sądowe. Reguluje ono sposób zakładania, obsługi i likwidacji konta służącego do wnoszenia 

pism procesowych w sądach powszechnych. W tym kontekście prawodawca wykorzystuje 

funkcję identyfikacyjną pieczęci elektronicznej, a konkretnie jednego z jej komponentów – 

 
966 T. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 699 ze zm. 
967 Art. 16a ust. 2 ustawy z 18.12.2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 
968 Par. 3 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 25.5.2021 r. w sprawie 

obejmowania raportem oceniającym stosowanie przepisów o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu sektora 

finansowego do wyłudzeń skarbowych przypadków jednostkowych. 
969 Art. 15 ust. 1 ustawy z 17.11.2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi 

kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. 
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kwalifikowanego certyfikatu. Otóż identyfikator odczytany z takiego certyfikatu, jeżeli jest 

zgodny z normą ETSI TS 119 412-1970, może stanowić identyfikator podmiotu niebędącego 

osobą fizyczną, który jest wykorzystywany w procesie zakładania konta takiego podmiotu 

w systemie teleinformatycznym971.  

 

4.6. Podsumowanie  

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna musi spełniać najwyższe wymogi techniczne spośród 

wszystkich rodzajów e-pieczęci, zaś rynek, na którym są oferowane usługi związane z tym 

narzędziem jest rynkiem mocno regulowanym. W konsekwencji jednak to właśnie 

kwalifikowana e-pieczęć gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa, a unijny prawodawca 

powiązał z użytkowaniem tego rodzaju e-pieczęci domniemanie integralności i autentyczności 

pochodzenia danych w postaci elektronicznej, z którymi jest powiązana.  

 Na obszarze całej UE obecnie już 118 kwalifikowanych dostawców oferuje 

kwalifikowane usługi zaufania związane z kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, przy czym 

rozłożenie terytorialne tych podmiotów nie jest równomierne972. Podczas gdy w Hiszpanii 

takich dostawców jest 24, we Włoszech 12, a we Francji 9, to w Danii i Finlandii takich 

podmiotów nie ma w ogóle. Polska z pięcioma dostawcami świadczącymi usługi związane 

z kwalifikowaną e-pieczęcią plasuje się tuż nad unijną średnią, która wynosi 4,37 dostawcy 

w przeliczeniu na jedno państwo członkowskie. Dane statystyczne pozwalają postawić również 

ostrożny wniosek, że usługi zaufania związane z kwalifikowaną e-pieczęcią są szerzej dostępne 

aniżeli niekwalifikowane usługi zaufania, a więc m.in. te, w ramach których świadczy się 

niekwalifikowane certyfikaty e-pieczęci. Co prawda państwa członkowskie nie muszą 

w zaufanych listach ujmować informacji na temat dostawców niekwalifikowanych usług 

zaufania, jak również świadczonych przez nich niekwalifikowanych usług zaufania, ale część 

państw takie dane publikuje w oparciu o art. 2 decyzji wykonawczej 2015/1505. W ten sposób 

wiadomo, że o ile w Niemczech dwóch kwalifikowanych dostawców świadczy co najmniej 

jedną usługę związaną z kwalifikowaną e-pieczęcią, to niekwalifikowaną usługę zaufania 

dotyczącą e-pieczęci oferuje tylko jeden podmiot973. W Rumunii sześciu kwalifikowanych 

 
970 ETSI TS 119 412-1 V1.4.1 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles – part 1: 

Overview and common data structures,  France 2020. 
971 Par. 2 ust. 1 pkt 10 lit. g rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 30.11.2021 r. w sprawie konta w systemie 

teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe 
972 Dane według stanu na 16.4.2021 r. 
973 Zob. https://webgate.ec.europa.eu/tl-

browser/#/search/type/3?searchCriteria=eyJjb3VudHJpZXMiOlsiREUiXSwic2VydmljZVR5cGVzIjpbIlFDZXJ
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dostawców usług zaufania świadczy co najmniej jedną usługę dotyczącą kwalifikowanej 

pieczęci elektronicznej. Tylko jeden z nich oferuje również niekwalifikowaną usługę zaufania 

związaną z e-pieczęcią974. Z kolei w Portugalii cztery podmioty kwalifikowane oferują cztery 

kwalifikowane usługi zaufania i trzy niekwalifikowane usługi zaufania związane z pieczęcią 

elektroniczną975. Natomiast na Węgrzech czterech kwalifikowanych dostawców oferuje sześć 

usług zaufania dotyczących kwalifikowanej e-pieczęci i tylko trzy niekwalifikowane usługi 

zaufania976.  

Szersza dostępność usług zaufania związanych z kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną 

względem usług dotyczących pozostałych rodzajów e-pieczęci może poniekąd wynikać 

z większej popularności tego pierwszego narzędzia. Osoba prawna decydując się na 

kwalifikowaną pieczęć elektroniczną, nawet mimo konieczności poniesienia wyższych 

nakładów z tytułu kosztów utrzymania tego narzędzia, zapewnia sobie możliwość użycia swojej 

e-pieczęci we wszystkich tych procesach, w których dopuszczono korzystanie z e-pieczęci. 

Można bowiem przyjąć założenie, że jeżeli przepis prawa dopuszcza użycie w danej sprawie 

zwykłej czy też zaawansowanej e-pieczęci zapewniającej określony poziom bezpieczeństwa, 

to jednocześnie możliwe jest wykorzystanie w takiej sytuacji kwalifikowanej pieczęci 

elektronicznej, która gwarantuje wyższy poziom bezpieczeństwa. Tego rodzaju konstrukcja jest 

w prawie znana, zaś jej przykład stanowi chociażby tzw. kaskada ważności poświadczenia 

bezpieczeństwa977. Wynika ona z art. 29 ust. 4 ustawy z 5.8.2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych978 i oznacza, że poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do 

informacji niejawnych o wyższej klauzuli tajności uprawnia do dostępu do informacji 

niejawnych o niższej klauzuli. W przypadku e-pieczęci taka zasada co prawda nie została 

wyrażona przez prawodawcę expressis verbis w przepisie, ale opierając się na wykładni 

 
0RVNlYWwiLCJRUHJlc1FFU2VhbCIsIlFWYWxRRVNlYWwiLCJDZXJ0RVNlYWwiLCJWYWxFU2VhbCI

VhbCIsIkdlbkVTZWFsIiwi0VTZWFsIl19 (dostęp: 16.4.2021 r.) 
974 Zob. https://webgate.ec.europa.eu/tl-

browser/#/search/type/3?searchCriteria=eyJjb3VudHJpZXMiOlsiUk8iXSwic2VydmljZVR5cGVzIjpbIlFDZXJ0

RVNlYWwiLCJRUHJlc1FFU2VhbCIsIlFWYWxRRVNlYWwiLCJDZXJ0RVNlYWwiLCJWYWxFU2VhbCIs

IkdlbkVTZWFsIiwiUHJlc0VTZWFsIl19 (dostęp: 16.4.2021 r.) 
975 Zob. https://webgate.ec.europa.eu/tl-

browser/#/search/type/3?searchCriteria=eyJjb3VudHJpZXMiOlsiUFQiXSwic2VydmljZVR5cGVzIjpbIlFDZXJ

0RVNlYWwiLCJRUHJlc1FFU2VhbCIsIlFWYWxRRVNlYWwiLCJDZXJ0RVNlYWwiLCJWYWxFU2VhbCI

sIkdlbkVTZWFsIiwiUHJlc0VTZWFsIl19 (dostęp: 16.4.2021 r.) 
976 Zob. https://webgate.ec.europa.eu/tl-

browser/#/search/type/3?searchCriteria=eyJjb3VudHJpZXMiOlsiSFUiXSwic2VydmljZVR5cGVzIjpbIlFDZXJ0

RVNlYWwiLCJRUHJlc1FFU2VhbCIsIlFWYWxRRVNlYWwiLCJDZXJ0RVNlYWwiLCJWYWxFU2VhbCIs

IkdlbkVTZWFsIiwiUHJlc0VTZWFsIl19 (dostęp: 16.4.2021 r.) 
977Zob. https://bip.abw.gov.pl/bip/informacje-niejawne-1/nadzor-nad-systemem-oc/bezpieczenstwo-

osobowe/146,BEZPIECZENSTWO-OSOBOWE.html#11 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
978 T. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.  



268 

 

językowej można ją wywnioskować z samej definicji legalnej poszczególnych rodzajów e-

pieczęci. Jak już wspomniano w rozdziale trzecim niniejszego opracowania, definicje legalne 

e-pieczęci zostały zbudowane w sposób kaskadowy. Każdy kolejny rodzaj pieczęci 

elektronicznej spełnia więc wymogi przewidziane dla niżej usytuowanej w hierarchii 

bezpieczeństwa e-pieczęci oraz spełnia dodatkowe wymogi techniczne. Kwalifikowana pieczęć 

elektroniczna nie stanowi tu wyjątku. Zgodnie z jej definicją legalną jest to zaawansowana 

pieczęć elektroniczna, która została złożona za pomocą kwalifikowanego urządzenia do 

składania pieczęci elektronicznej i która opiera się na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci 

elektronicznej979. Z brzmienia definicji legalnej wynika, że kwalifikowana e-pieczęć to de facto 

zaawansowana pieczęć elektroniczna, która dodatkowo spełnia określone wymagania 

techniczne, a co za tym idzie gwarantuje wyższy poziom bezpieczeństwa. Jeśli więc 

prawodawca w określonym procesie wymaga zachowania określonego poziomu 

bezpieczeństwa i w tym celu dopuszcza użycie zaawansowanej e-pieczęci, to skorzystanie z tej 

opcji jest możliwe przez użycie albo zaawansowanej e-pieczęci (gwarantującej wymagany 

poziom bezpieczeństwa), albo kwalifikowanej pieczęci elektronicznej (gwarantującej poziom 

bezpieczeństwa wyższy niż wymagany). Oczywiście działanie w odwrotnym kierunku nie jest 

możliwe. W sytuacji, gdy prawodawca wymaga w danym procesie wykorzystania 

kwalifikowanej e-pieczęci, to trzeba użyć tego rodzaju e-pieczęci i nie można jej zastąpić 

zaawansowaną pieczęcią elektroniczną. Dysponując kwalifikowaną e-pieczęcią osoba prawna 

ma pewność, że wszędzie tam, gdzie przepisy prawa dopuszczają użycie e-pieczęci, posiadany 

przez tę osobę rodzaj e-pieczęci będzie funkcjonalny. Takiej pewności nie ma w przypadku 

posiadania zwykłej lub zaawansowanej e-pieczęci.  

Decyzja osoby prawnej, chcącej posiadać pieczęć elektroniczną, polegająca na wyborze 

kwalifikowanego rodzaju tego narzędzia, może być uzasadniona również szerszą, aniżeli 

w przypadku pozostałych rodzajów e-pieczęci, liczbą wskazywanych przez prawodawców  

procesów, w których dopuszczone jest stosowanie opisywanego narzędzia. Tę ostatnią 

tendencję – w przypadku Polski – widać przede wszystkim na poziomie prawa krajowego.  

W Polsce budowanie użyteczności kwalifikowanej pieczęci elektronicznej przez 

określanie jej skutków prawnych odbywa się od 2016 r. i można już wskazać na tendencję 

wzrostową tego procesu. O ile w latach 2016-2018 krajowy prawodawca wydawał 2-3 akty 

prawne odwołujące się w swej treści do kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, to w 2019 r. 

było 7 aktów prawnych, a w 2020 r. już 10. Łącznie w okresie od 1.7.2016 r. do 31.12.2021 r. 

 
979 Art. 3 pkt 27 rozporządzenia eIDAS. 
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wydano 39 takich aktów prawnych. W tym samym czasie aktów prawnych odwołujących się 

do zwykłej bądź zaawansowanej e-pieczęci było 26, czyli o 33,34 proc. mniej. W części 

przypadków akty prawne odwołują się jednocześnie do kwalifikowanej e-pieczęci i któregoś 

z pozostałych rodzajów opisywanego narzędzia. Wówczas możliwość użycia kwalifikowanej 

e-pieczęci jest traktowana jako alternatywa dla zastosowania pozostałych rodzajów pieczęci 

elektronicznej. Niemniej liczby te pokazują, że krajowy prawodawca, jeśli już odwołuje się do 

e-pieczęci, to częściej jest to kwalifikowana pieczęć elektroniczna. 

Problemem przepisów prawa krajowego poświęconych kwalifikowanej pieczęci 

elektronicznej jest ich zakres oraz jakość. Jak wykazano w analizie aktów prawnych większość 

regulacji, które wskazują na zastosowanie tego rodzaju e-pieczęci, ma charakter punktowy, 

a więc dopuszcza się używanie opisywanego narzędzia w ściśle określonych, wymienionych 

z nazwy procesach (np. przekazywanie między organami administracji publicznej danych 

o złożonych przez osoby fizyczne deklaracjach dotyczących przewożenia środków pieniężnych 

oraz informacje zawarte w zgłoszeniu wwozu lub wywozu wartości i środków). W tej sytuacji 

niewielka liczba aktów prawnych odnoszących się do kwalifikowanej e-pieczęci oznacza, że 

tych procesów po prostu nie jest dużo. Z kolei przepisy o charakterze ramowym, które mają 

dopuszczać stosowanie kwalifikowanej e-pieczęci w szerszym zakresie (np. w postępowaniu 

administracyjnym) były jak dotąd wprowadzane chaotycznie. Działaniom prawodawcy 

brakowało również kompleksowości. Przykładem jest k.p.a. Najpierw zagadnienie 

kwalifikowanej pieczęci elektronicznej wprowadzono do k.p.a. ad hoc, tj. w ramach 

ekstraordynaryjnej nowelizacji związanej z dostosowywaniem sposobów działania 

administracji publicznej do realiów funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2, 

i z pominięciem zmian w zasadach ogólnych k.p.a. Uczyniono tak, mimo że równolegle toczyły 

się prace nad większą nowelizacją mającą doprowadzić do zaistnienia zagadnienia 

kwalifikowanej e-pieczęci w k.p.a. Następnie ten błąd udało się naprawić, ale jedynie 

częściowo. Co prawda rozbudowano w k.p.a. przepisy poświęcone kwalifikowanej e-pieczęci, 

ale wciąż nie wyeliminowano wszystkich wątpliwości doktryny wyrażanych np. w stosunku do 

możliwości opatrywania kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną decyzji administracyjnych, co 

rzutuje na efektywność pełnego wykorzystania tego narzędzia w postępowaniu 

administracyjnym. Taki stan wymaga sformułowania postulatów de lege ferenda, co nastąpi 

w rozdziale piątym niniejszego opracowania.     

Podobnie, jak w przypadku pozostałych rodzajów e-pieczęci, kwalifikowana pieczęć 

elektroniczna pojawia się w krajowych aktach prawnych przede wszystkim w kontekście 

wykorzystania jej w procesach, w których co najmniej jedną ze stron jest organ administracji 
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publicznej, bądź inny podmiot publiczny. Jak dotąd nie zrealizowano chociażby opisywanej 

w rozdziale drugim niniejszego opracowania koncepcji wprowadzenia kwalifikowanej e-

pieczęci do k.c., mimo że ustawodawca odwołuje się w tym akcie prawnym np. do 

kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu, a więc jednego z narzędzi, o których mowa 

w rozporządzeniu eIDAS. Oczywiście ten brak nie blokuje możliwości posługiwania się 

kwalifikowaną e-pieczęcią w stosunkach cywilnoprawnych, gdy strony takiego stosunku 

umówią się na użytkowanie tego narzędzia do zabezpieczania zasobów cyfrowych, ale już 

skuteczne składanie przez osoby prawne oświadczeń woli poprzez opatrzenie ich wyłącznie 

kwalifikowaną e-pieczęcią nie jest możliwe w kontekście obecnego brzmienia art. 781 k.c. 

Opisywana sytuacja może być efektem decyzji polskiego prawodawcy, by nie 

przeprowadzać kompleksowej reformy polegającej na wprowadzeniu kwalifikowanej pieczęci 

elektronicznej do systemu prawa krajowego poprzez skoordynowaną nowelizację aktów 

regulujących procedury i sprawy, w których potencjalnie można by wykorzystać opisywane 

narzędzie. Wybrano metodę punktowego przyjmowania nowych regulacji lub modyfikacji 

obowiązujących przepisów. Często regulacje te mają rangę rozporządzeń, co oznacza, że 

powstają z inicjatywy poszczególnych ministrów. Tego rodzaju działanie w dłuższej 

perspektywie może utrwalić stan, w którym używanie kwalifikowanej pieczęci elektronicznej 

w kolejnych obszarach stosunków publicznoprawnych i prywatnoprawnych będzie odbywało 

się na zasadzie wprowadzania jej do poszczególnych procesów, gdy zajdzie taka potrzeba, a nie 

poprzez tworzenie podstaw prawnych stymulujących wykorzystywanie tego narzędzia. 
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Rozdział 5 - Obrót prawny z wykorzystaniem pieczęci 

elektronicznej 
 

5.1. Wstęp  

Analiza ram prawnych pieczęci elektronicznej pokazuje, że mimo kilkuletniej już historii 

proces ich tworzenia wciąż trwa. Już w 2016 r., kiedy rozpoczynano stosowanie rozporządzenia 

eIDAS, sygnalizowano, że wspomniany proces nie będzie szybki980. Cztery lata później, 

w 2020 r. w doktrynie niezmiennie występowało przekonanie, że perspektywa powszechnego 

stosowania e-pieczęci w oparciu o stabilne i jednoznaczne ramy prawne jest w Polsce 

relatywnie odległa.981  

Wkład unijnego prawodawcy w budowę wspomnianych ram miał charakter zasadniczy, 

gdyż za jego sprawą e-pieczęć stała się narzędziem rozpoznawalnym przez systemy prawne 

wszystkich państw członkowskich UE. Jednocześnie regulacje zawarte w rozporządzeniu 

eIDAS są na tyle ogólne, że aby mówić o w pełni ukształtowanych ramach prawnych pieczęci 

elektronicznej, niezbędne są odpowiednie przepisy prawa krajowego. Rozporządzenie eIDAS 

trzeba traktować jako swego rodzaju fundament ram prawnych i jednocześnie impuls do 

działania na poziomie krajowych legislatur. 

 Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że bez odpowiednich aktów prawa krajowego 

zapewniających szerokie stosowanie pieczęci elektronicznej, powtórzy się w odniesieniu do 

tego narzędzia niekorzystna sytuacja znana z wdrażania w Polsce e-podpisu. Przyjęcie 

18.9.2001 r. ustawy o podpisie elektronicznym, która wprowadziła do polskiego porządku 

prawnego różne rodzaje e-podpisu, nie spowodowało dynamicznego rozwoju tego narzędzia. 

Ustawa obowiązywała, na rynku funkcjonowali dostawcy instrumentarium do składania 

podpisu elektronicznego, ale jednocześnie narzędzie to nie było popularne i brakowało 

świadomości w zakresie możliwości jego użycia w obrocie prawnym.  Działo się tak przede 

wszystkim ze względu na niewielką dostępność procesów, w których e-podpis mógł być 

wykorzystywany. Jeśli chodzi o pieczęć elektroniczną, to w tym przypadku odpowiednikiem 

ustawy o podpisie elektronicznym jest rozporządzenie eIDAS. Akt ten statuuje siatkę definicji 

legalnych pojęć związanych z e-pieczęcią oraz wymogi, które muszą spełniać poszczególne 

rodzaje pieczęci elektronicznej. Samo jego obowiązywanie nie sprawi jednak, że e-pieczęć 

będzie narzędziem wykorzystywanym w elektronicznym obrocie prawnym. Dlatego też to na 

 
980 Ł. Goździaszek, Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania na tle prawa spółek, Przegląd Prawa Handlowego, 

nr 9/2016, s. 50, 57. 
981 K. Gajek, Oświadczenie woli w komunikacji elektronicznej, Warszawa 2020, Legalis (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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prawodawcy krajowym spoczywa obecnie ciężar kontynuowania zapoczątkowanego przez 

unijnego prawodawcę procesu tworzenia ram prawnych.   

 Działania prawodawcy powinny ogniskować się wokół maksymalizacji wykorzystania 

potencjału e-pieczęci na potrzeby elektronicznego obrotu prawnego. Chodzi o efektywne 

użycie funkcji e-pieczęci w zakresie zabezpieczania autentyczności pochodzenia i integralności 

danych w postaci elektronicznej oraz jako nośnika oświadczeń woli. Jako że proces tworzenia 

krajowych przepisów ma charakter otwarty można przedstawić uwagi de lege lata odnośnie 

dotychczasowych działań prawodawcy. O ile analiza przedstawiona w poprzednich rozdziałach 

niniejszego opracowania skupiała się na scharakteryzowaniu, również w ujęciu ilościowym, 

regulacji dotyczących pieczęci elektronicznej, o tyle w tej części zostanie dokonana ocena, czy 

dotychczas przyjęte przepisy realnie oddziałują na elektroniczny obrót prawny, tj. czy mogą 

prowadzić do szerokiego wykorzystywania e-pieczęci oraz jakie to może kształtować tendencje 

w tym obrocie. Jednocześnie zasadne jest sformułowanie postulatów de lege ferenda w zakresie 

dalszego kształtowania tych ram. Dotyczy to szczególnie obszaru funkcjonowania 

administracji publicznej, gdyż można postawić tezę, że stosowanie pieczęci elektronicznej 

przez organy oraz inne podmioty realizujące zadania publiczne, może poprawić efektywność 

ich działania.    

 

5.2. Pieczęć elektroniczna jako narzędzie zabezpieczenia autentyczności 

pochodzenia oraz integralności e-dokumentów  

Zabezpieczanie autentyczności pochodzenia oraz integralności danych w postaci 

elektronicznej stanowi najbardziej oczywisty sposób wykorzystania pieczęci elektronicznej. 

Wynika bowiem bezpośrednio z definicji tego pojęcia sformułowanej w rozporządzeniu 

eIDAS. Nie ma przy tym ograniczeń co do rodzaju danych w postaci elektronicznej, które 

można zabezpieczać w ten sposób. Mogą to być więc dane w postaci elektronicznej takie jak 

tekst, nagranie dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne mające strukturę dokumentu 

elektronicznego, ale również inne zasoby cyfrowe.  

 Ta funkcja e-pieczęci wiąże się wyłącznie z zabezpieczaniem oświadczeń wiedzy osoby 

prawnej, czyli dysponenta opisywanego narzędzia. Oświadczenie wiedzy, w przeciwieństwie 

do oświadczenia woli, nie kreuje skutków prawnych i nie jest ukierunkowane na zmianę 

rzeczywistości, a jedynie przekazuje odbiorcy informacje, które są znane autorowi tegoż 
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oświadczenia982. Użycie e-pieczęci powoduje, że odbiorca dokumentu elektronicznego 

zawierającego oświadczenie wiedzy może zweryfikować jego wiarygodność.   

 Walory e-pieczęci w zakresie zabezpieczania danych w postaci elektronicznej 

postanowił wykorzystać sam unijny prawodawca. Na potrzeby realizacji obowiązków 

wynikających z tego aktu prawnego wskazuje on możliwość użycia pieczęci elektronicznej. 

Przykładem jest tu prowadzenie i publikowanie przez państwa członkowskie UE zaufanych list 

dostawców i świadczonych przez nich usług zaufania. Listy te muszą być zabezpieczone 

podpisem elektronicznym lub właśnie e-pieczęcią983.  

W okresie przed uchwaleniem i rozpoczęciem stosowania rozporządzenia eIDAS 

w państwach UE, jak również w państwach trzecich, rozpowszechnionym sposobem 

wykorzystania e-pieczęci było zabezpieczanie faktur elektronicznych, będących właśnie 

przykładem oświadczeń wiedzy. Pokazała to zaprezentowana w rozdziale pierwszym 

niniejszego opracowania analiza porównawcza rozwiązań prawnych w wybranych państwach, 

w których wdrożono stosowanie e-pieczęci. W części z nich fakturowanie elektroniczne wręcz 

doprowadziło do rozwoju pieczęci elektronicznej. Nie bez powodu w Hiszpanii działa 

najwięcej w UE kwalifikowanych dostawców usług zaufania oferujących usługi związane z e-

pieczęcią. Można domniemywać, że ma to związek, z wprowadzonym tam w 2015 r. 

obowiązkiem wystawiania przez kontrahentów administracji publicznej wszystkich szczebli 

faktur elektronicznych, które muszą mieć ustrukturyzowany format i być opatrzone 

zaawansowanym podpisem elektronicznym lub zaawansowaną pieczęcią elektroniczną opartą 

na uznanym certyfikacie. Rozwój e-pieczęci był w tym przypadku stymulowany regulacją 

nakazującą użytkowanie tego narzędzia oraz tym, że regulacja ta objęła kategorię e-

dokumentów, których w obrocie prawnym wytwarza się wiele. Również na etapie prac 

legislacyjnych dotyczących rozporządzenia eIDAS podkreślano użyteczność pieczęci 

elektronicznej jako zabezpieczenia faktur w postaci elektronicznej984.  

 Popularność w wybranych państwach zastosowania e-pieczęci przy fakturach 

elektronicznych wynika ze sposobu tworzenia tych dokumentów. Często są one generowane 

przez system teleinformatyczny wykorzystywany w bieżącej działalności prowadzonej przez 

osobę prawną, bez bezpośredniego udziału człowieka i konieczności autoryzacji przez niego e-

podpisem każdego dokumentu elektronicznego. Rozwiązania techniczne, opisane 

 
982 M. Stopiak, Relacja między oświadczeniami woli a oświadczeniami wiedzy, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 

nr 2/2019, s. 33-34. 
983 Art. 22 ust. 2 rozporządzenia eIDAS. 
984 European Commission Staff Working Paper…, s. 32. 



274 

 

w rozdziałach trzecim i czwartym niniejszego opracowania, pozwalają włączyć pieczęć 

elektroniczną w infrastrukturę systemu teleinformatycznego, dzięki czemu wytwarzane 

w ramach tego systemu e-dokumenty, jak np. faktury elektroniczne, mogą być automatycznie 

opatrywane e-pieczęcią. Z jednej strony rozwiązuje to problem nieefektywności i niezasadności 

składania pod każdą e-fakturą oddzielnie podpisu elektronicznego osoby fizycznej działającej 

w imieniu osoby prawnej. Nieefektywności z racji czasochłonności takiego procesu. 

Niezasadności, bo skoro człowiek nie wytwarza świadomie danego e-dokumentu, to nie 

powinien go sygnować swoim podpisem elektronicznym. Z drugiej strony stosowanie e-

pieczęci pozwala ograniczać problem funkcjonowania w elektronicznym obrocie prawnym 

niezabezpieczonych e-dokumentów, co ma szczególne znaczenie w kontekście rosnących 

zagrożeń w cyberprzestrzeni. 

 Możliwość stosowania pieczęci elektronicznej w zautomatyzowanych procesach 

generowania e-dokumentów nie wyklucza opcji posłużenia się opisywanym narzędziem do 

zabezpieczenia pojedynczego dokumentu elektronicznego przez osobę fizyczną, która posiada 

do tego upoważnienie osoby prawnej, czyli dysponenta e-pieczęci.  

 W Polsce koncepcja stosowania pieczęci elektronicznej jako zabezpieczenia 

autentyczności pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej stanowiących 

oświadczenie wiedzy nigdy nie budziła kontrowersji. Już w 2010 r., gdy jeszcze przez unijną 

reformą podjęto pierwszą próbę wprowadzenia do polskiego systemu prawnego pojęcia 

„pieczęć elektroniczna”, wskazywano, że powinna ona służyć jako gwarant wiarygodności 

dokumentów elektronicznych zawierających oświadczenie wiedzy osoby prawnej985. 

Wszystkie ówczesne trzy projekty ustaw zawierających odwołanie do e-pieczęci były zgodne 

co do przypisania pieczęci elektronicznej tej funkcji.    

 Wykorzystywanie pieczęci elektronicznej do zabezpieczania e-dokumentów jest 

pożądane w kontekście budowy pewności elektronicznego obrotu prawnego. W jego ramach 

wytwarzanych jest coraz więcej dokumentów elektronicznych, co stanowi konsekwencję 

przenoszenia się wielu aktywności człowieka do cyberprzestrzeni. Praktyka pokazuje jednak, 

że często dokumenty te pozostają nie tylko niezabezpieczone właściwie, ale wręcz 

niezabezpieczone w ogóle, jak standardowy dokument w formacie PDF czy zwykły mejl. Taki 

stan rzeczy osłabia poziom bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze technicznym, jak 

i formalnym. Brak użycia takich narzędzi, jak e-pieczęć, powoduje, że odbiorca e-dokumentu 

nie może mieć pewności co do autentyczności pochodzenia i integralności danych składających 

 
985 M. Tabor, Ekspertyza…, s. 13, 16. 
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się na ten dokument. To z kolei utrudnia bazowanie na takich dokumentach elektronicznych 

w przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów odnoszących się do informacji wyrażonych 

w tych dokumentach.   

 Kierowanie uczestników elektronicznego obrotu prawnego w kierunku korzystania z e-

pieczęci, jako gwaranta bezpieczeństwa, może się odbywać w oparciu o dobrowolne ustalenia 

pomiędzy podmiotami. Inną drogą jest wprowadzenie przez prawodawcę nakazu używania 

pieczęci elektronicznej w określonych sytuacjach. Może on być adresowany zarówno do 

podmiotów administracji publicznej, jak i prywatnych osób prawnych. Wdrożenie ścieżki 

opartej na nakazie ma określone zalety.  

 Po pierwsze, ujednolicenie na poziomie przepisów tego, w jaki sposób mają być 

zabezpieczane określone e-dokumenty, porządkuje elektroniczny obieg prawny. Odwołanie się 

do narzędzi opisanych w rozporządzeniu eIDAS sprawia, że wszyscy uczestnicy procesów, 

w ramach których dochodzi do wymiany e-dokumentów, mogą mieć świadomość według 

jakich zasad obywa się zabezpieczanie tych dokumentów. Podpisy i pieczęcie elektroniczne, 

w tym odnoszące się do nich wymogi, są bowiem opisane w akcie prawnym. Z tą zaletą wiąże 

się druga, a mianowicie taka, że odbiorca dokumentu elektronicznego zabezpieczonego 

w sposób przewidziany w rozporządzeniu eIDAS dysponuje obiektywnymi metodami 

weryfikacji tych zabezpieczeń. Z kolei sytuacja przeciwna, a więc brak obowiązku używania 

narzędzi uregulowanych w przepisach, tworzy po stronie uczestników elektronicznego obrotu 

prawnego niepewność. Pokazuje to sposób uregulowania problematyki faktur elektronicznych 

w Polsce, a konkretnie wymogów, jakie muszą spełniać te e-dokumenty. Otóż zgodnie z ustawą 

z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług prawodawca wskazał, że to podatnik określa 

sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury986. 

Przez autentyczność rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów 

lub usługodawcy albo wystawcy faktury, zaś przez integralność treści to, że w dokumencie tym 

nie zmieniono danych, które zawiera987. Ustawa stanowi, że wspomniane aspekty można 

zagwarantować za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną 

ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług988. W przypadku 

faktur elektronicznych, poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, można sięgnąć po 

kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektroniczną wymianę danych zgodnie z umową 

w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli umowa dotycząca 

 
986 Art. 106m ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług. 
987 Art. 106m ust. 2 oraz 3 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług. 
988 Art. 106m ust. 4 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług. 
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tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia 

faktury i integralność jej danych989. Doktryna przyznaje, że poprzez wspomniane w cytowanym 

przepisie „kontrole biznesowe” podatnik może uniknąć użycia narzędzi informatycznych do 

zabezpieczenia e-faktur i np. zastosować mechanizm polegający na tym, że faktura 

elektroniczna przekazana odbiorcy będzie odpowiadała zapisowi w rejestrze prowadzonym na 

potrzeby podatku VAT przez podatnika990. Problem polega na tym, że użyteczność 

mechanizmu kontroli biznesowej, jako sposobu zabezpieczenia e-faktury, nie jest wysoka dla 

odbiorcy takiego dokumentu, ponieważ – w przeciwieństwie do sytuacji, gdy użyto e-podpisu 

czy e-pieczęci – nie ma on możliwości zweryfikować autentyczności pochodzenia 

i integralności tego dokumentu przy wykorzystaniu wspominanego mechanizmu. Jeśli chodzi 

o kwalifikowany podpis elektroniczny, to ustawodawca jedynie wskazuje na możliwość, a nie 

nakaz, jego użycia do zabezpieczania e-faktur. Natomiast w ogóle nie odwołuje się do pieczęci 

elektronicznej, mimo że gdy w 2010 r. w Polsce podejmowano pierwszą próbę uregulowania 

e-pieczęci, to właśnie faktury elektroniczne były wymieniane jako rodzaj e-dokumentów, do 

zabezpieczenia których idealnie nada się właśnie pieczęć elektroniczna991. Obecnie narzędzie 

to jest już częścią polskiego porządku prawnego, a mimo to w kontekście e-faktur prawodawca 

o nim nie wspomina.  

 Po trzecie, ujednolicenie sposobu zabezpieczania e-dokumentów do ściśle określonych 

formatów pozytywnie wpływa na interoperacyjność, której znaczenie rośnie w sytuacji, gdy 

dochodzi do coraz bardziej zintensyfikowanej wymiany dokumentów elektronicznych, w tym 

ich automatycznego przetwarzania. W sytuacji, gdy – jak wskazuje G. Szpor – budowanie 

wspólnych standardów dokumentacji dla wszystkich podmiotów realizujących zadania 

publiczne ma wymierny wpływ na zapewnianie interoperacyjności systemów informacyjno-

decyzyjnych administracji992, ważne jest wprowadzanie jednolitych standardów również 

w kwestii zabezpieczania dokumentów elektronicznych wykorzystywanych przez wspomniane 

podmioty.  

Po czwarte, wprowadzenie w miejsce możliwości obowiązku używania narzędzi 

opisanych w rozporządzeniu eIDAS prowadzi do ich rozwoju. Widać to na przykładzie 

regulacji konkretnie dotyczących pieczęci elektronicznej. W Hiszpanii kontrahenci 

 
989 Art. 106m ust. 5 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług. 
990 T. Michalik (red.), VAT. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis (dostęp: 26.10.2021 r.). 
991 Uzasadnienie do poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od 

towarów i usług, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, s. 2, 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3768 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
992 G. Szpor, [w:] G. Szpor. (red.), Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych, Warszawa 2013, s. 14, 

22. 
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administracji publicznej wszystkich szczebli, aby móc przedkładać do opłacenia faktury 

elektroniczne, musieli sięgnąć po zaawansowany e-podpis albo zaawansowaną e-pieczęć, czyli 

skorzystać z rozwiązań opisanych w rozporządzeniu eIDAS. Przykłady skuteczności 

stosowania nakazu, jako mechanizmu stymulującego rozwój określonych usług online czy też 

narzędzi podnoszących poziom bezpieczeństwa elektronicznego obrotu prawnego, można 

znaleźć również w Polsce, przy czym nie dotyczą one bezpośrednio e-pieczęci. Ustawa z 

15.7.2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym993 wskazała, że bon turystyczny to dokument 

elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia wynikającego z tego aktu prawnego. 

Obsługa bonu odbywa się w systemie teleinformatycznym administrowanym przez ZUS994. W 

celu aktywacji bonu osoba uprawniona musi więc zalogować się do tego systemu i podać dane 

dotyczące adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu, które są niezbędne do przekazania 

jej bonu995. W konsekwencji, jeśli osoba uprawniona chce skorzystać ze świadczeń 

wynikających z bonu, musi uprzednio stać się aktywnym użytkownikiem Platformy Usług 

Elektronicznych ZUS. Wprowadzenie przywołanych przepisów doprowadziło do gwałtownego 

wzrostu liczby użytkowników tejże platformy996. Mechanizm ten pokazuje, że jeśli zostaje 

wprowadzony nakaz, to jego adresaci muszą się doń dostosować. Gdy odwołuje się on do 

narzędzi opisanych w rozporządzeniu eIDAS, to adresaci nakazu są zobligowani z tych 

narzędzi korzystać. W sytuacji, gdy usługi zaufania są do zasady świadczone odpłatnie przez 

działających komercyjnie dostawców, powstaje pytanie, czy państwo przy pomocy legislacji 

powinno stymulować popyt na takie usługi. Z tym bowiem wiąże się nakaz stosowania narzędzi 

opisanych w rozporządzeniu eIDAS. Tego rodzaju obawy mogą być niwelowane przez to, że 

formułowanie wspomnianych nakazów wiąże się z realizacją wymienionych wcześniej 

pozostałych zalet dla poprawy bezpieczeństwa elektronicznego obrotu prawnego. 

 Wobec polskiego prawodawcy można by wysunąć postulat sformułowania w przepisach 

nakazu używania pieczęci elektronicznej do zabezpieczania e-dokumentów. Na etapie 

praktycznego wdrażania postanowień rozporządzenia eIDAS do krajowego porządku 

prawnego reforma obejmująca kompleksowe wdrożenie takich regulacji w zakresie pieczęci 

elektronicznej nie miała miejsca. Tymczasem ustanowienie nakazu pozwoliłoby ograniczać 

w elektronicznym obrocie prawnym liczbę niezabezpieczonych e-dokumentów, w odniesieniu 

do których obecnie można łatwo podnosić zarzuty co do integralności treści czy też wątpliwości 

 
993 T. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 839 ze zm. 
994 Art. 27 ustawy z 15.7.2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym. 
995 Art. 20 ustawy z 15.7.2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym. 
996 Polski Bon Turystyczny – dane o płatnościach, https://www.zus.pl/pl/o-zus/aktualnosci/-

/publisher/aktualnosc/2/polski-bon-turystyczny-dane-o-platnosciach/3605789 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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dotyczące autentyczności pochodzenia. W ten sposób szerokie wykorzystanie e-pieczęci 

stanowiłoby odpowiedź na zagrożenie współczesności, którym – zgodnie z poglądami doktryny 

– jest to, że rozwój technik komputerowych stwarza nowe problemy dotyczące stwierdzania 

fałszywości lub prawdziwości e-dokumentów997.  Obecny stan prawny, w którym nie wymaga 

się stosowania e-pieczęci, de facto dopuszcza obecność niezabezpieczonych dokumentów 

w elektronicznym obrocie prawnym. To z kolei stwarza pole do nadużyć. Można tu ponownie 

odwołać się do przykładu faktur elektronicznych. To, że taki dokument nie musi być opatrzony 

e-podpisem lub pieczęcią elektroniczną, wykorzystują przestępcy. Z jednej strony mogą oni 

podszywać się pod jakiś podmiot i od podstaw przygotować e-fakturę oraz przedłożyć ją do 

opłacenia kontrahentowi podmiotu, za który się podają998. Z drugiej strony mogą ingerować 

w integralność treści pierwotnie autentycznej faktury elektronicznej poprzez modyfikację 

części danych w ten sposób, że kwota zapłaty trafia do nich999.       

 Nakazowi używania pieczęci elektronicznej powinny towarzyszyć określone 

zastrzeżenia. Nie ma uzasadnienia dla tego, aby miał on charakter absolutny. Obowiązek 

stosowania e-pieczęci powinien dopuszczać alternatywę w postaci podpisu elektronicznego. Od 

strony technicznej narzędzia te pełnią identyczną rolę w zakresie zabezpieczania dokumentów 

elektronicznych, gwarantując integralność i autentyczność pochodzenia danych w postaci 

elektronicznej. Natomiast ograniczony jest krąg dysponentów poszczególnych narzędzi. 

Podczas gdy posiadaczem podpisu elektronicznego jest osoba fizyczna, dysponentem e-

pieczęci pozostaje osoba prawna. Tymczasem nawet w obrębie jednego podmiotu, będącego 

od strony formalnej osobą prawną, mogą wystąpić sytuacje uzasadniające użycie albo e-

podpisu, albo pieczęci elektronicznej. Jeśli bowiem zajdzie potrzeba zabezpieczenia 

pojedynczego dokumentu elektronicznego, to można użyć do realizacji tego celu e-podpisu 

osoby fizycznej upoważnionej do działania w imieniu osoby prawnej. Z kolei w sytuacji 

masowego generowania w systemie teleinformatycznym dużej liczby e-dokumentów 

wykorzystanie do ich zabezpieczenia pieczęci elektronicznej będzie  bardziej efektywne, 

a jednocześnie pozostanie zgodne z prawem. W przeciwieństwie do podpisu elektronicznego, 

którego złożenie pod dokumentem zawierającym oświadczenie wiedzy powinno być wynikiem 

świadomej decyzji osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej, e-pieczęć może 

 
997 C. Martysz, Rodzaje informacji wykorzystywanych w postępowaniu administracyjnym, [w:] C. Martysz (red.), 

Jawność i jej ograniczenia. Postępowanie administracyjne, Warszawa 2018, Legalis (dostęp: 26.10.2021 r.). 
998Pieniądze uleciały w niebo. LOT przelał na konto oszustów 2,6 mln zł, 

https://www.money.pl/gospodarka/pieniadze-ulecialy-w-niebo-lot-przelal-na-konto-oszustow-26-mln-zl-

6391956828293249a.html (dostęp: 26.10.2021 r.). 
999 J. Staśkiewicz, Fałszywa faktura – jak polskie firmy tracą miliony, https://opensecurity.pl/falszywa-faktura-

jak-polskie-firmy-traca-miliony/ (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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opatrywać dokumenty elektroniczne tworzone w zautomatyzowanych procesach odbywających 

się bez udziału człowieka. Taka alternatywa powinna jednak zawsze uwzględniać konieczność 

zapewnienia jednakowego poziomu bezpieczeństwa. Oznacza to, że w sytuacji, gdyby przepis 

wymagał zastosowania dla danej kategorii e-dokumentów zaawansowanej e-pieczęci, to 

dopuszczalne powinno być użycie również zaawansowanego e-podpisu. Jednakże, gdyby nakaz 

dotyczył użycia kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, to zamiennikiem powinien być jedynie 

kwalifikowany e-podpis. Wprowadzenie w przepisach nakazujących stosowanie e-pieczęci 

alternatywy w postaci e-podpisu stanowi realizację postulatu unijnego prawodawcy 

wyrażonego w motywie 58 rozporządzenia eIDAS, zgodnie z którym, gdy transakcja wymaga 

od osoby prawnej użycia kwalifikowanej e-pieczęci, akceptowalny powinien być również 

kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela osoby prawnej.  

 Innym wymogiem, który powinien towarzyszyć wprowadzaniu nakazu stosowania 

pieczęci elektronicznej, jest odpowiedni dobór dokumentów elektronicznych, które musiałyby 

być zabezpieczane przez wystawców przy użyciu opisywanego narzędzia. Nie jest bowiem tak, 

że wszystkie e-dokumenty, których przepływ następuje od nadawcy do adresata 

w elektronicznym obrocie prawnym, muszą być bezwzględnie zabezpieczane. Konieczność 

stosowania zabezpieczeń ma charakter względny i zależy od charakteru dokumentów 

elektronicznych. Jeśli wystawcą e-dokumentów jest podmiot inny niż organ administracji 

publicznej, opisywany nakaz powinien być wprowadzany punktowo. Oznacza to, że użycie e-

pieczęci powinno być uwzględnione w tych przepisach, które nakazują zabezpieczanie 

określonych rodzajów dokumentów elektronicznych. Przykładem są wspomniane faktury 

elektroniczne. Polski prawodawca uznał, że waga tych e-dokumentów wymaga stosowania 

mechanizmów zapewniających autentyczność pochodzenia oraz integralność treści1000. W 

takiej sytuacji przepis powinien wskazywać pieczęć elektroniczną jako narzędzie, którego 

użycie spowoduje materializację wymaganych przez przepis gwarancji. Opisany mechanizm 

wprowadzania nakazu jest więc następujący. Przepis wymaga, aby konkretny rodzaj e-

dokumentów, czy też dane w postaci elektronicznej przesyłane w określonym procesie, były 

zabezpieczane. Wówczas ten sam przepis powinien wskazywać – obok e-podpisu – e-pieczęć 

jako sposób takiego zabezpieczania. Analiza działań polskiego prawodawcy podejmowanych 

od momentu wprowadzenia do systemu prawnego pojęcia „pieczęci elektronicznej” pokazała, 

że zagrożeniem dla punktowego ustanawiania regulacji dotyczących zabezpieczania 

konkretnych rodzajów e-dokumentów pieczęcią elektroniczną pozostaje powolne tempo 

 
1000 Art. 106m ustawy o podatku od towarów i usług. 
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działań legislacyjnych. Innym niebezpieczeństwem jest niewielka skala nowelizowanych 

regulacji. W Polsce punktowe wprowadzanie do przepisów poświęconych e-dokumentom 

odwołań do e-pieczęci nie przybrało charakteru rozbudowanego pakietu zmian legislacyjnych 

w szeregu aktów prawnych. Na odwołania decydowano się w pojedynczych ustawach czy 

rozporządzeniach, bez skoordynowania takich działań pod hasłem kompleksowego wdrażania 

pieczęci elektronicznej do porządku prawnego. W efekcie część rodzajów dokumentów 

elektronicznych, nawet tak popularnych jak e-faktury, pozostaje poza wskazaniem 

prawodawcy, jako obszaru wykorzystania pieczęci elektronicznej.  

 W celu uniknięcia zagrożeń wynikających z punktowego wprowadzania przepisów 

nakazujących używanie e-pieczęci, w odniesieniu do dokumentów elektronicznych, których 

wystawcami są podmioty administracji publicznej, można zaproponować dalej idące 

rozwiązanie. W takim przypadku opisywany nakaz może obejmować wszystkie dane w postaci 

elektronicznej pochodzące od przywołanych podmiotów. W tym zakresie można wzorować się 

na czeskim rozwiązaniu. Tamtejszy prawodawca w ustawie 297/2016 o usługach zaufania dla 

transakcji elektronicznych, przyjętej w związku z rozpoczęciem stosowania rozporządzenia 

eIDAS, ustanowił ogólną zasadę, że jeśli przepis nie przewiduje dla danej czynności prawnej 

konieczności użycia podpisu elektronicznego lub wymóg taki nie wynika z charakteru tej 

czynności, to organy państwa, samorządu terytorialnego lub inne osoby prawne utworzone 

przez państwo lub jednostkę samorządu terytorialnego opatrują e-dokument kwalifikowaną 

pieczęcią elektroniczną1001. Oznacza to, że czeski prawodawca uznał dokumenty elektroniczne 

wydawane przez podmioty administracji publicznej za na tyle ważne, że wprowadził obowiązek 

ich odpowiedniego zabezpieczania. Z kolei kwalifikowana e-pieczęć została wymieniona jako 

jedno ze ściśle określonych narzędzi, których użycie możliwe jest w celu zagwarantowania tego 

bezpieczeństwa. Co więcej, jej użycie wskazano jako domyślną opcję, gdy w danym przypadku 

nie stosuje się podpisu elektronicznego. Takie rozwiązanie prowadzi do tego, że każdy e-

dokument, którego wystawcą jest podmiot administracji publicznej, pozostaje w jakiś sposób 

zabezpieczony.  

 Argumentem przemawiającym za wprowadzeniem analogicznego rozwiązania 

w Polsce jest to, że wpisywałoby się ono w od dawna wyrażany w doktrynie pogląd, że 

wykorzystywanie nowoczesnych technologii w komunikowaniu się z administracją powinno 

mieć miejsce jedynie pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu 

 
1001 § 5 zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (Sbírka zákonů, Částka č. 115, Předpis 

297/2016, strana 4466-4472), https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=2016&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=8 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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bezpieczeństwa1002. Szersze wykorzystanie e-pieczęci w administracji publicznej mogłoby się 

również istotnie wpisywać we wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w 

administracji publicznej1003. Poza wspomnianym zwiększeniem bezpieczeństwa, argumentem 

może być również to, że wszystkie podmioty administracji publicznej są – w rozumieniu 

rozporządzenia eIDAS – osobami prawnymi, co oznacza, że mogą być dysponentami pieczęci 

elektronicznej. Nie ma więc zagrożenia polegającego na tym, że wprowadzanie nakazów 

użytkowania e-pieczęci w administracji publicznej będzie niemożliwe z powodów formalnych.   

 Przykładem wprowadzenia do polskiego systemu prawnego ogólnej regulacji 

nakazującej stosowanie e-pieczęci do zabezpieczania dokumentów elektronicznych 

zawierających oświadczenia wiedzy organów administracji publicznej był art. 217 par. 4 k.p.a. 

Nie była to co prawda tak fundamentalna regulacja obejmująca całokształt działań administracji 

publicznej, jak przywołane czeskie rozwiązanie, niemniej przepis ten odnosił się do popularnej 

kategorii dokumentów wytwarzanych przez administrację publiczną. Otóż przepis ten stanowił, 

że jeżeli zaświadczenie, będące urzędowym potwierdzeniem określonych faktów lub stanu 

prawnego, wydawało się w postaci dokumentu elektronicznego, to należało opatrzeć je 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym osoby 

upoważnionej do jego wydania albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Ustawodawca 

wskazał krótką listę narzędzi, których można użyć do zabezpieczania zaświadczeń, i wymienił 

na niej e-pieczęć. Przepis obowiązywał w okresie od 12.2 do 5.10.2021 r., czyli do momentu, 

gdy możliwość opatrywania kwalifikowaną e-pieczęcią pism wydawanych na podstawie k.p.a. 

wprowadzono do części „Zasady ogólne” tego aktu prawnego, tj. do art. 14 par. 1a oraz 1b 

k.p.a. Już sam krótki czas obowiązywania art. 217 par. 4 k.p.a., jak również fakt, że 

wprowadzono go w momencie, gdy już toczyły się prace nad zmianą części k.p.a. –  „Zasady 

ogólne”, pokazuje brak koordynacji działań ustawodawcy w obszarze wprowadzania nakazu 

stosowania e-pieczęci w bieżącej pracy podmiotów administracji publicznej.  

Wprowadzenie od 5.10.2021 r. na mocy art. 14 par. 1a k.p.a. ogólnej zasady, że jeżeli 

sprawy administracyjne są prowadzone i załatwiane na piśmie w postaci elektronicznej, to 

opatruje się je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

 
1002 R. Biskup, M. Ganczar, Komunikacja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym, Państwo i Prawo, nr 

1/2008, s. 71. 
1003 Taki wniosek można wyciągnąć zapoznając się z publikacjami na temat zagadnienia systemu zarządzania 

bezpieczeństwem informacji w administracji publicznej. Przykładowo, M. Ganczar przypisuje takiemu systemowi 

kluczową rolę w rozwiązywaniu sytuacji dotyczących zapobiegania wystąpieniu zagrożenia, a także odpowiednim 

postępowaniu w przypadku jego wystąpienia. Szerzej: M. Ganczar, Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 

a cyberbezpieczeństwo w podmiotach publicznych, [w:] A. Gryszczyńska, G. Szpor (red.), Internet. 

Cyberpandemia, Warszawa 2020, Legalis (dostęp: 26.10.2021 r.).  
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osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze 

wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo e-pieczęcią, można ocenić pozytywnie. 

Przepis ten odnosi się bowiem do pism powstających w ramach czynności prowadzenia 

i załatwiania spraw w całym zakresie regulowanym przepisami k.p.a.1004. Jednak regulacja ta 

powinna być zaledwie pierwszym krokiem w procesie nowelizacji k.p.a. pod kątem e-pieczęci. 

Sformułowany przez ustawodawcę nakaz mówi tylko o pismach w postaci elektronicznej, czyli 

tekście1005, a nie o dokumentach elektronicznych, które zgodnie z rozporządzeniem eIDAS są 

kategorią szerszą. Był to świadomy zabieg ustawodawcy, dla którego istotnym było 

podkreślenie, że regulacja art. 14 k.p.a. odnosi się wyłącznie do pism1006.  Problem polega na 

tym, że w ramach działań prowadzonych przez organy administracji publicznej wykorzystuje 

się również inne, aniżeli pisma, dokumenty elektroniczne. Dzieje się tak przede wszystkim 

w postępowaniach dowodowych, gdzie organy administracji publicznej przetwarzają dowody 

w postaci e-dokumentów, takie jak zdjęcia czy inne dane w postaci elektronicznej pochodzące 

z systemów teleinformatycznych. Jednocześnie dowody te – jak pokazuje praktyka urzędnicza 

– często nie są odpowiednio zabezpieczane i przybierają postać zwykłego pliku JPG czy PDF. 

To z kolei może prowadzić do skutecznego podważania ich wiarygodności. Umieszczenie 

w rozdziale 4 k.p.a. poświęconym tematyce dowodów w postępowaniu administracyjnym 

nakazu zabezpieczania pochodzących od organu administracji publicznej dowodów w postaci 

e-dokumentów pieczęcią elektroniczną tegoż organu, stanowiłoby naturalny sposób 

wykorzystania przywołanego narzędzia. Dokumenty elektroniczne, wykorzystywane jako 

dowody, a pochodzące z cyfrowych urządzeń oraz systemów teleinformatycznych powstają 

bowiem często w sposób automatyczny. I właśnie na etapie powstawania e-pieczęć 

pozwalałaby zapewniać ich integralność oraz autentyczność pochodzenia.  

Analogiczne zastrzeżenia można by poczynić w kierunku o.p., gdzie sposób 

wprowadzenia zagadnienia pieczęci elektronicznej jest zbieżny z przywołanymi regulacjami 

k.p.a., a więc odwołania do e-pieczęci brakuje w rozdziale 11 o.p. poświęconym dowodom 

w postępowaniu podatkowym. 

 

 
1004 B. Adamiak, J. Borkowski (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2021, 

Legalis (dostęp: 26.10.2021 r.). 
1005 Słownik języka polskiego – PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/pismo.html (dostęp: 26.10.2021 r.). 
1006 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych, s. 88-89, 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=239 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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5.3. Pieczęć elektroniczna jako nośnik oświadczeń woli składanych przez 

osoby prawne 

O ile wykorzystanie pieczęci elektronicznej jako narzędzia zabezpieczającego autentyczność 

pochodzenia oraz integralność danych w postaci elektronicznej nie budzi kontrowersji, o tyle 

koncepcja stosowania e-pieczęci jako nośnika oświadczeń woli składanych przez osoby prawne 

wywołuje dyskusje. Te ostatnie mają znaczenie o tyle, że samo rozporządzenie eIDAS nie 

zawiera przepisów stanowiących podstawę do tego, aby opatrzenie oświadczenia woli e-

pieczęcią czyniło to oświadczenie skutecznym. Ł. Goździaszek w komentarzu do tego aktu 

prawnego podkreśla, że e-pieczęć nie zastępuje mechanizmów prawnych służących 

reprezentacji osób prawnych1007. Taki stan rzeczy może ulegać zmianie poprzez przyjęcie 

stosownych przepisów prawa krajowego. Trzeba również pamiętać, że w swoich początkach 

w obrocie prawnym podpis elektroniczny także nie był traktowany jako oczywiste narzędzie 

do potwierdzania oświadczeń woli1008. Obecnie takich wątpliwości już nie wywołuje.  

 Uznanie przez krajowego prawodawcę, że oświadczenie woli opatrzone wyłącznie 

określonym rodzajem pieczęci elektronicznej wywoływałoby skutki prawne, stanowiłoby 

dźwignię dla opisywanego narzędzia. Nie tylko bowiem zrównałoby pod względem prawnym 

pozycję e-pieczęci i podpisu elektronicznego, ale dzięki wykorzystaniu odmienności obu tych 

narzędzi – w tym możliwości wykorzystywania e-pieczęci w zautomatyzowanych procesach 

kreowania e-dokumentów – mogłoby doprowadzić do uzyskania przez pieczęć elektroniczną 

przewagi nad e-podpisem pod kątem użyteczności tego narzędzia dla uczestników 

elektronicznego obrotu prawnego. Przypisanie e-pieczęci funkcji nośnika oświadczeń woli 

wymaga zmiany szeregu przepisów odrębnie dla stosunków cywilnoprawnych i działalności 

organów administracji publicznej, nie tylko tych poświęconych stricte opatrywaniu takich 

oświadczeń pieczęcią elektroniczną, ale i regulacji dotyczących reprezentacji osób prawnych.  

 W stosunkach cywilnoprawnych oświadczenie woli zostało zdefiniowane jako 

wyrażenie woli osoby dokonującej czynności prawnej przez każde zachowanie się tej osoby, 

które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli 

w postaci elektronicznej1009. Wyjątkiem są sytuacje, gdy ustawodawca dla danego rodzaju 

oświadczeń woli wymaga zachowania jednej z przewidzianych w k.c. form szczególnych. 

 
1007 Ł. Goździaszek, Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu… 
1008 J. Gołaczyński, Elektroniczne czynności procesowe, Prawo Mediów Elektronicznych, nr 1/2004. 
1009 Art. 60 k.c. 
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Wówczas efektem braku zachowania takiej formy może być w skrajnym przypadku nieważność 

czynności prawnej1010.  

 W żadnej formie szczególnej czynności prawnych ustawodawca nie przydzielił roli 

pieczęci elektronicznej. Oznacza to, że oświadczenia woli mające postać elektroniczną można 

co prawda opatrywać e-pieczęcią, ale ich ważność, bądź jej brak, nie będzie zależała od użycia 

tego narzędzia, tylko od tego, że dla danego rodzaju czynności prawnych ustawodawca nie 

wskazał konieczności jej dokonania z zastosowaniem formy szczególnej. Przykładowo, jeśli 

określone oświadczenie woli może być złożone za pośrednictwem wiadomości mejlowej, to jej 

opatrzenie pieczęcią elektroniczną będzie stanowiło raczej rodzaj zabezpieczenia 

korespondencji, a nie element kształtujący oświadczenie.  

 Naturalnym, pod kątem technicznym, obszarem wykorzystania e-pieczęci byłaby forma 

elektroniczna, która jest równoważna formie pisemnej. Tu jednak na przeszkodzie do składania 

oświadczeń woli jedynie przy użyciu e-pieczęci stoi art. 781 par. 1 k.c. Wskazuje on, że do 

zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli 

w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

 W przypadku formy dokumentowej użycie pieczęci elektronicznej może okazać się 

problematyczne. Do zachowania tej formy czynności prawnej wystarcza bowiem złożenie 

oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej 

oświadczenie1011. W doktrynie wskazuje się, że chodzi o osobę fizyczną1012. Co prawda dane 

tej osoby nie muszą wynikać wprost z treści oświadczenia, niemniej sposób jego złożenia musi 

umożliwiać dokonanie takiego ustalenia. P. Sobolewski podaje tu przykład  ustalenia osoby 

poprzez IP komputera, z którego wysłano informacje, bądź numeru telefonu, z którego wysłano 

wiadomość esemesową1013. Przekładając to na praktykę stosowania pieczęci elektronicznej 

uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że nie jest możliwe spełnienie przywołanego wymogu 

dokumentowej formy czynności prawnej w przypadku procesów tworzenia oświadczeń woli 

osoby prawnej w zautomatyzowanych procesach (np. generowanie przez system powtarzalnych 

umów z klientami osoby prawnej), tj. bez udziału człowieka, i opatrywanie ich e-pieczęcią. 

W tego typu procesach co do zasady nie występuje bowiem osoba fizyczna, która działałaby 

w imieniu osoby prawnej. Natomiast realizacja wymogu formy dokumentowej następuje 

w przypadku opatrzenia dokumentu pieczęcią elektroniczną przez człowieka. Wówczas, mimo 

 
1010 Art. 73-74 k.c. 
1011 Art. 772 k.c. 
1012 Zob. np. A. Brzozowski, [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–44910, Warszawa 

2020, Legalis (dostęp: 26.10.2021 r.). 
1013 P. Sobolewski, [w:] K. Osajda, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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że sama e-pieczęć przynależy do osoby prawnej, można ustalić imię i nazwisko człowieka, 

który użył jej do autoryzacji dokumentu.  

Podczas pierwszej próby wprowadzenia pieczęci elektronicznej do polskiego porządku 

prawnego w 2010 r. była zgoda w zakresie tego, że e-pieczęć nie powinna stanowić nośnika 

oświadczeń woli. W dokumentach powiązanych z ówczesnym procesem legislacyjnym wprost 

wskazywano, że nie można łączyć pieczęci elektronicznej z teorią organów osoby prawnej 

i przypisywać jej znaczenia reprezentacji1014. Drugie podejście do wdrożenia e-pieczęci 

w Polsce oparte na unijnej reformie, jak dotąd również nie doprowadziło do przejrzystego 

uregulowania kwestii stosowania pieczęci elektronicznej w odniesieniu do oświadczeń woli 

osoby prawnej. Podejście do zagadnienia nie jest jednak już tak jednoznacznie negatywne dla 

tego sposobu wykorzystania e-pieczęci, co wcześniej. Działająca w Ministerstwie Cyfryzacji 

Grupa robocza do spraw rejestrów rozproszonych i blockchain opracowała w 2019 r. dokument 

pt. „Koncepcja rozszerzenia znaczenia prawnego pieczęci elektronicznej”1015, w świetle 

którego pozycja kwalifikowanej e-pieczęci powinna być zrównana z pozycją kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego w ten sposób, że w przypadku oświadczeń woli osoby prawnej oba te 

narzędzia mogłyby być wykorzystywane dla zachowania elektronicznej formy czynności 

prawnych. Pomysł ten nie trafił na ścieżkę legislacyjną. 

Brak podjęcia przez prawodawcę pomysłu uregulowania na poziomie k.c. roli pieczęci 

elektronicznej, jako nośnika oświadczeń woli w stosunkach cywilnoprawnych, może prowadzić 

do tego, że próby wykorzystania opisywanego narzędzia do tego celu będą następowały 

w oparciu o przepisy niższej rangi. Natomiast wątpliwości interpretacyjne będą ignorowane 

przez uczestników obrotu prawnego. Pierwszy przykład ilustrujący ten proces już się 

wykrystalizował.  

Otóż zgodnie z par. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 9.3.2020 r. w sprawie 

dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na informatycznych 

nośnikach danych utworzenie i utrwalenie danych związanych z jedną lub wieloma 

czynnościami bankowymi następuje przez zapisanie ich w dokumencie elektronicznym oraz 

jego opatrzenie podpisem elektronicznym lub pieczęcią elektroniczną. Wejście rozporządzenia 

w życie wywołało dyskusję doktryny na temat tego, czy przywołany przepis sankcjonuje użycie 

e-pieczęci do składania oświadczeń woli związanych z czynnościami bankowymi. Wątpliwości 

interpretacyjne wynikają z tego, że rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 7 ust. 4 

 
1014 M. Tabor, Ekspertyza…, s. 13, 16. 
1015J. Czarnecki, J. Łaski, I. Karasek-Wojciechowicz, D. Mackiewicz, P. Rutkowski, K. Urbański, R. Wawrzyniak, 

K. Wojdyło, Koncepcja… 
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ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe1016. W obrębie tego przepisu znajdują się następujące 

regulacje. Artykuł 7 ust. 1 stanowi, że oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności 

bankowych mogą być składane w postaci elektronicznej. Artykuł 7 ust. 2 zezwala na 

sporządzanie dokumentów związanych z czynnościami bankowymi na informatycznych 

nośnikach danych. Chodzi więc o sposób, któremu poświęcone jest przywołane rozporządzenie 

wykonawcze Rady Ministrów. Z kolei art. 7 ust. 3 wskazuje, że jeżeli ustawa zastrzega dla 

czynności prawnej formę pisemną, uznaje się, że czynność dokonana w formie, o której mowa 

w ust. 1, spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma została zastrzeżona pod 

rygorem nieważności. K. Wojdyło wskazuje, że art. 7 ust. 3 Prawa bankowego, choć literalnie 

odwołuje się jedynie do art. 7 ust. 1 Prawa bankowego, to w praktyce należy go odnosić również 

do czynności dokonanej i dokumentów sporządzonych na informatycznych nośnikach danych, 

czyli zgodnie z art. 7 ust. 2 Prawa bankowego i powiązanym z nim rozporządzeniem 

wykonawczym. W takiej sytuacji, skoro wspomniane rozporządzenie dopuszcza dokonanie 

czynności prawnej z użyciem e-pieczęci, to czynność ta będzie spełniała wymogi formy 

pisemnej. W ten sposób de facto dochodziłoby do usankcjonowania pieczęci elektronicznej 

jako nośnika oświadczeń woli w czynnościach bankowych1017. Inny pogląd wyrażają 

M. Dzieciuch i O. Mędraś. Wskazują one, że co prawda w oparciu o przywołane rozporządzenie 

jest dopuszczalne utworzenie i utrwalenie dokumentu związanego z czynnością bankową, 

a następnie opatrzenie go e-pieczęcią, zamiast e-podpisem, ale wobec ogólnych regulacji k.c. 

nie będzie to równoznaczne z wywołaniem przez e-pieczęć oczekiwanych skutków 

oświadczenia woli1018.  

Czas pokazał, że zapis rozporządzenia odnoszący się do e-pieczęci może być 

interpretowany przez banki rozszerzająco. Rozporządzenie weszło w życie 19.9.2020 r., 

natomiast kilka miesięcy później, tj. 14.3.2021 r., ING Bank Śląski S.A., wówczas drugi 

największy bank w Polsce1019, wprowadził nowy regulamin świadczenia usług systemu 

bankowości internetowej, w którym, w części poświęconej składaniu oświadczeń woli i wiedzy 

w postaci elektronicznej, znalazł się zapis, że korespondencja przesyłana przez bank do klienta 

lub użytkownika za pośrednictwem systemu e-bankowości, w tym oświadczenia woli lub 

wiedzy, może być opatrzona kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, zaawansowaną pieczęcią 

 
1016 T. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm. 
1017 K. Wojdyło, Rozszerzenie znaczenia prawnego pieczęci elektronicznej, https://newtech.law/pl/rozszerzenie-

znaczenia-prawnego-pieczeci-elektronicznej/ (dostęp: 26.10.2021 r.). 
1018 M. Dzieciuch i O. Mędraś, Zmiany w zakresie formy czynności bankowych. Praktyczne problemy związane 

z dokumentami elektronicznymi, Monitor Prawniczy, nr 4/2021, s. 208-209. 
1019 Pod względem kapitalizacji giełdowej; według stanu na 28.2.2021 r.; zob. https://www.gpw.pl/statystyki-

gpw#2 (dostęp: 26.10.2021 r.).  
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elektroniczną lub inną pieczęcią elektroniczną, o jakiej mowa w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego1020. Oznacza to, że bank przyjął za zasadną tę interpretację, według której na 

potrzeby czynności bankowych może posługiwać się e-pieczęcią, również do autoryzacji 

oświadczeń woli. Abstrahując od wątpliwości interpretacyjnych, działanie banku wydaje się 

zrozumiałe pod kątem potrzeby zapewnienia jednocześnie efektywności i bezpieczeństwa 

obiegu dokumentów. Branża finansowa, a w szczególności bankowość, jest jedną z tych branż, 

gdzie na szeroką skalę wykorzystuje się zautomatyzowane procesy zawierania umów 

z klientami. Ci ostatni działając w systemie udostępnionym przez przedsiębiorcę wskazują 

parametry interesującego ich produktu, np. rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, i jest 

on zakładany automatycznie, tj. bez udziału pracownika instytucji, zaś klient otrzymuje umowę 

rachunku bankowego w postaci elektronicznej, również wygenerowaną automatycznie. 

W takiej sytuacji opatrzenie takiego e-dokumentu pieczęcią elektroniczną, którą przecież 

można stosować w ramach zautomatyzowanych procesów, jest w interesie klienta.     

Opisany przypadek sygnalizuje, że brak wprowadzenia na poziomie k.c. kompleksowej 

regulacji dotyczącej roli pieczęci elektronicznej w procesie składania oświadczeń woli 

i ukształtowania zasad jej wykorzystania w tym zakresie, przy jednoczesnych cechach e-

pieczęci w sposób naturalny wskazujących na jej przydatność w tym procesie, może prowadzić 

do tworzenia się pozakodeksowych podstaw do stosowania opisywanego narzędzia. To 

zjawisko byłoby niebezpieczne z punktu widzenia pewności obrotu prawnego, ponieważ 

powodowałoby powstawanie wątpliwości interpretacyjnych, jak w przywołanym przykładzie. 

Jednocześnie można założyć, że podobnych przykładów będzie w przyszłości coraz więcej. 

Rozwijają się bowiem smart kontrakty, definiowane jako protokoły komputerowe 

przeznaczone do cyfrowego ułatwienia, weryfikacji, egzekwowania negocjacji lub wykonania 

umowy1021. A. Anusz dostrzega potencjał wykorzystania e-pieczęci właśnie w obszarze smart 

kontraktów. Od strony technicznej narzędzie to można bowiem wpasować w tego rodzaju 

procesy, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo stronom takiego kontraktu. W tym drugim 

kontekście użycie e-pieczęci do zabezpieczenia transakcji stanowiłoby odpowiednik obecnie 

obowiązującego obowiązku wydania przez przedsiębiorcę na trwałym nośniku dokumentu 

umowy zawartej poza lokalem tegoż przedsiębiorcy1022. Mając na względzie przywołane 

 
1020 Regulamin świadczenia usług systemu bankowości internetowej ING Banku Śląskiego S.A., s. 17, 

https://www.ing.pl/indywidualni/tabele-i-regulaminy/regulaminy/rachunki-konta (dostęp: 6.7.2021 r.). 
1021 Czym są smart kontrakty (smart contracts)?, https://www.gpwinfostrefa.pl/czym-sa-smart-kontrakty-smart-

contracts/ (dostęp: 26.10.2021 r.). 
1022 A. Anusz, Ochrona konsumentów w świetle rozporządzenia eIDAS, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy 

i Regulacyjny, nr 2/2020, s. 106-107. 
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okoliczności faktyczne potrzeba sformułowania stosownych regulacji wydaje się nieunikniona. 

Tym bardziej, że w samej doktrynie nie brakuje głosów o braku wykorzystania przez polskiego 

prawodawcę potencjału e-pieczęci. Przykładowo, A. Zalesińska wskazuje, że mimo kilku już 

okazji, gdy w czasie przypadającym na okres po wejściu w życie rozporządzenia eIDAS 

nowelizowano k.c. oraz k.p.c. pod kątem technik informatycznych, wciąż nie uwzględnia się 

w polskim prawie cywilnym narzędzi opisanych w unijnym rozporządzeniu. W konsekwencji 

uczestnicy obrotu prawnego pozbawiani są możliwości korzystania z zalet tychże narzędzi1023. 

Jeśli ustawodawca nie chce dopuścić roli pieczęci elektronicznej jako nośnika oświadczeń woli 

osoby prawnej, w przypadku gdy oświadczenie to formułuje przedstawiciel tej osoby, czyli 

człowiek, to w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych na poziomie k.c. powinny 

powstać ramy prawne dla używania e-pieczęci w procesach zautomatyzowanego generowania 

dokumentów będących w istocie oświadczeniem woli osoby prawnej. Stanowiłoby to 

jednoznaczne wskazanie prawodawcy, w jakim zakresie i w oparciu o jakie reguły można 

stosować pieczęć elektroniczną jako nośnik oświadczeń woli w stosunkach cywilnoprawnych.  

 W działalności organów administracji publicznej oświadczeniem woli tych organów są 

wydawane przez nie akty administracyjne1024. Uznawane za podstawową i tradycyjną formę 

działania administracji publicznej stanowią orzeczenie organu jednostronnie określające prawa 

i obowiązki konkretnego adresata1025. Rodzajami aktu administracyjnego są postanowienia 

i decyzje administracyjne. Mogą być one wydawane w postaci papierowej albo elektronicznej. 

Niezbędne elementy wszystkich decyzji administracyjnych organów regulują art. 107 par. 1 

k.p.a. oraz art. 210 par. 1 o.p., przy czym przepisy szczególne mogą określać inne składniki, 

które powinna zawierać decyzja1026. Z kolei obligatoryjne elementy postanowienia 

ustawodawca wymienia  w art. 124 par. 1 k.p.a. oraz art. 217 par. 1 o.p.  

  W przypadku oświadczeń woli organu administracji publicznej wyrażanych w postaci 

elektronicznej, do 4.10.2021 r. nie mogło być mowy o opatrywaniu ich pieczęcią elektroniczną 

organu. Zmiany, które weszły w życie 5.10.2021 r., teoretycznie otworzyły taką możliwość, ale 

jednocześnie budzą wątpliwości, które należy rozpatrzyć w kontekście dwóch wariantów 

wydawania oświadczeń woli przez organy administracji publicznej.  

 
1023 A. Zalesińska, Wpływ informatyzacji na założenia konstrukcyjne procesu cywilnego, Warszawa 2016, Legalis 

(dostęp: 26.10.2021 r.).  
1024 I. Lipowicz, R. Mędrzycki, M. Szmigiero, [w:] I. Lipowicz (red.), Prawo administracyjne w pytaniach 

i odpowiedziach, Warszawa 2012, s. 106. 
1025 Z. Niewiadomski, [w:] Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, G. Szpor, Prawo administracyjne, Warszawa 

2009, s. 215. 
1026 Art. 107 par. 2 k.p.a. oraz art. 210 par. 3 o.p. 
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W pierwszym przypadku chodzi o jedyną dotychczas wykorzystywaną w praktyce 

urzędniczej ścieżkę wydawania decyzji administracyjnych i postanowień, tj. poprzez 

przygotowanie dokumentu przez osobę fizyczną piastującą funkcję organu, bądź osobę 

fizyczną będącą upoważnionym pracownikiem organu. Otóż odpowiednio art. 107 par. 1 pkt 8 

i art. 124 par. 1 k.p.a. oraz art. 210 par. 1 pkt 8 i art. 217 par. 1 o.p. wskazują, jako obligatoryjny 

element decyzji administracyjnej i postanowienia, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji lub 

postanowienia. W przypadku decyzji i postanowień wydawanych w postaci dokumentu 

elektronicznego, do 4.10.2021 r. istniał dodatkowy wymóg użycia kwalifikowanego e-podpisu 

pracownika organu. Od 5.10.2021 r. to zastrzeżenie zniknęło. Nie oznacza to jednak zniesienia 

obowiązku opatrywania decyzji administracyjnych podpisem. Po prostu został poszerzony 

katalog rodzajów podpisów elektronicznych, których można użyć w takim przypadku. Obok 

kwalifikowanego e-podpisu, są to również podpis zaufany oraz podpis osobisty1027. Wynika to 

z obowiązującego od 5.10.2021 r. brzmienia art. 14 par. 1a k.p.a. oraz art. 126 par. 1 o.p., które 

wymieniają narzędzia służące do zabezpieczania pism mających postać elektroniczną 

tworzonych w postępowaniu administracyjnym i podatkowym. W katalogu tych narzędzi 

wymieniona została również kwalifikowana pieczęć elektroniczna, przy czym w przypadku jej 

użycia w treści pisma należy wskazać osobę opatrującą pismo e-pieczęcią. Pojawia się pytanie, 

czy wskazanie w treści decyzji bądź postanowienia personaliów urzędnika wystawiającego 

dokument i opatrzenie go kwalifikowaną e-pieczęcią organu będzie wystarczające dla 

spełnienia przywołanego wcześniej wymogu umieszczenia w e-dokumencie podpisu osoby 

upoważnionej. Doktryna jest w tym zakresie podzielona. B. Adamiak i J. Borkowski twierdzą, 

że tak1028, podczas gdy D. Szostek wskazuje, że bez jednoznacznego wskazania przez 

ustawodawcę w wymogach odnoszących się do decyzji i postanowień, że mogą być opatrzone 

kwalifikowaną e-pieczęcią, mamy do czynienia z wątpliwościami o „charakterze 

systemowym”1029.   

Słuszne wydaje się drugie podejście. Zmiany w art. 14 k.p.a. oraz art. 126 o.p. 

tłumaczono jako wprowadzenie jednej ogólnej regulacji dotyczącej podpisywania 

i pieczętowania pism wydawanych przez organy administracji publicznej, bez konieczności 

dodawania w innych przepisach k.p.a. i o.p. specjalnych wskazań dotyczących sposobu 

 
1027 B. Adamiak, J. Borkowski (red.), Kodeks… 
1028 B. Adamiak, J. Borkowski (red.), Kodeks… 
1029 Wypowiedź D. Szostka, [w:] P. Pieńkosz, E-pieczęć zagwarantuje…, s. C2. 



290 

 

zabezpieczania tych dokumentów1030. Dlatego też, przykładowo, z działu „Wydawanie 

zaświadczeń” w k.p.a. od 5.10.2021 r. zniknęła regulacja dotycząca sposobu zabezpieczania 

tego rodzaju dokumentów, tj. art. 217 par. 4 k.p.a. Stosuje się tu bowiem ogólną zasadę ze 

znowelizowanego art. 14 k.p.a. Tymczasem w przypadku decyzji administracyjnych 

i postanowień, zarówno tych uregulowanych w k.p.a., jak i o.p., wymóg opatrywania ich 

podpisem pracownika organu administracji publicznej pozostał. Zakładając racjonalność 

ustawodawcy można to uznać za zabieg celowy. W takiej sytuacji regulacje art. 107 par. 1 pkt 

8 i art. 124 par. 1 k.p.a. oraz art. 210 par. 1 pkt 8 i art. 217 par. 1 o.p. można traktować jako lex 

specialis względem ogólnej zasady wyrażonej w art. 14 k.p.a. oraz art. 126 o.p.  

Argumentem przemawiającym za takim rozumieniem regulacji dotyczących wymogów 

formalnych oświadczeń woli organów administracji publicznej jest to, że dotychczas, jeśli 

ustawodawca miał intencję odstępowania w określonych przypadkach od wymogu opatrywania 

takich oświadczeń podpisem osoby piastującej funkcję organu, bądź osoby upoważnionej przez 

organ, to wyrażał to expressis verbis w przepisach. Przykładem jest tu art. 210 par. 1a o.p., 

obowiązujący również po 5.10.2021 r. Przepis ten wskazuje, że w przypadku decyzji 

administracyjnych w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od 

nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania 

pieniężnego można odstąpić od opatrzenia jej podpisem osoby upoważnionej do jej wydania. 

Warunkiem jest sporządzanie tej decyzji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. 

Nawet jednak i w tym przypadku na dokumencie należy umieścić  podpis mechanicznie 

odtwarzany tej osoby, czyli faksymile, lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze wskazaniem 

stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jej wydania. 

Innym przykładem jest art. 187a ust. 2a pkt 2 oraz ust. 2c pkt 1 ustawy z 9.6.2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej1031. Ustawodawca wprowadził regulację, 

która ma charakter lex specialis względem k.p.a. Otóż, jeśli składanie wniosku i załączników 

do wniosku o przyznanie świadczeń na podstawie rządowego programu wsparcia rodzin 

z dziećmi odbywa się w drodze elektronicznej, to wówczas w odniesieniu do tych spraw 

administracyjnych nie stosuje się k.p.a. Jednocześnie ustawodawca postanowił, że w takiej 

sytuacji decyzje, informacje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, zaświadczenia i inne 

pisma w sprawie świadczeń przyznanych na podstawie programu opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym, kwalifikowaną pieczęcią 

 
1030 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych, s. 90, 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=239 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
1031 T. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm. 
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elektroniczną organu realizującego świadczenia albo zamieszcza się w nich imię, nazwisko 

i stanowisko służbowe osoby upoważnionej do ich wydania. Takie brzmienie przepisu oznacza, 

że ustawodawca mając zamiar dopuszczenia innego sposobu autoryzowania oświadczeń woli 

organu aniżeli opatrzenie ich podpisem osoby upoważnionej, czyli m.in. poprzez użycie e-

pieczęci, wyraźnie i jednoznacznie to zaznaczył, jakby mając świadomość, że sama regulacja 

k.p.a. nie jest w tym zakresie wystarczającą podstawą prawną.  

Innym argumentem wskazującym na niemożność odstąpienia od wymogu 

wykorzystania e-podpisu do opatrzenia oświadczenia woli organu, jeśli nie ma ku temu 

wyraźniej podstawy prawnej, jest działanie ustawodawcy już z okresu wdrażania w prawie 

krajowym przepisów odnoszących się do e-pieczęci, a wyrażone ustawą z 30.3.2021 r. 

o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Ustanowiono wówczas 

podstawę prawną do tego, aby wydawane w oparciu o ten akt dokumenty w postaci 

elektronicznej opatrywać nie podpisem elektronicznym osoby upoważnionej, a e-pieczęcią 

organu celnego. Jednocześnie ustawodawca explicite podkreślił, że chodzi o e-dokumenty inne 

niż decyzje.  W przypadku tych ostatnich bezwzględnie należy użyć jednego z rodzajów e-

podpisu: kwalifikowanego, zaufanego, osobistego lub zaawansowanego weryfikowanego za 

pomocą certyfikatu celnego1032. 

Drugi wariant wydawania oświadczeń woli przez organy administracji publicznej nie 

był dotychczas stosowany, ale dzięki e-pieczęci mógłby zaistnieć w praktyce. Chodzi 

o zautomatyzowanie procesu wydawania decyzji administracyjnych i postanowień, a więc 

wprowadzenie możliwości wydawania tych dokumentów nie tylko bez konieczności 

opatrywania ich e-podpisem pracownika organu administracji publicznej, ale i bez udziału 

czynnika ludzkiego w procesie ich tworzenia. Od 5.10.2021 r. istnieje podstawa prawna do 

automatyzacji procesu załatwiania spraw administracyjnych. Zgodnie bowiem z art. 14 par. 1b 

k.p.a. oraz art. 126 par. 2 o.p., że sprawy mogą być załatwiane z wykorzystaniem pism 

generowanych automatycznie i opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu 

administracji publicznej oraz, że w takim przypadku przepisów o konieczności opatrzenia 

pisma podpisem pracownika organu nie stosuje się.  

Problem polega na tym, że trudno uznać, że wśród wszystkich spraw administracyjnych 

przywołany przepis można zastosować do oświadczeń woli organu administracji publicznej. 

Przykładowo, M. Wilbrandt-Gotowicz wskazuje, że wydawanie decyzji administracyjnych 

w sposób zautomatyzowany nie zapewnia gwarancji praw procesowych jednostki, jak również 

 
1032 Art. 10b ust. 3 ustawy – Prawo celne. 
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brakuje w przepisach szczególnych upoważnienia dla takiego działania organów1033. Z kolei 

ustawodawca na etapie prac legislacyjnych nad przywołanymi przepisami wskazał, że 

głównym obszarem ich wykorzystania jest automatyczne wydawanie przez organy 

administracji publicznej zaświadczeń i potwierdzeń czynności realizowanych przez 

użytkowników w ramach usług online (np. potwierdzenie złożenia podania lub wniosku)1034. 

Nie wspomniał natomiast o wykorzystywaniu art. 14b par. 1b k.p.a. oraz art. 126 par. 2 o.p. 

w kontekście decyzji administracyjnych czy postanowień. Gdyby ustawodawca zamierzał 

wprowadzić tak fundamentalną zmianę do procedury administracyjnej, jak możliwość 

zautomatyzowanego wydawania oświadczeń woli organu, to wyraziłby to wprost w przepisie, 

a już tym bardziej zasygnalizowałby to w uzasadnieniu nowelizacji.    

Zastrzeżenie zawarte w art. 14 par. 1b zdanie 2 k.p.a. oraz art. 126 par. 2 zdanie 2 o.p. 

należy więc traktować w ten sposób, że sprawy administracyjne można załatwiać w drodze 

pism generowanych automatycznie i wówczas nie stosuje się kolejno art. 14a par. 1a k.p.a. oraz 

art. 126 par. 1 o.p. mówiących o konieczności użycia kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego pracownika organu administracji 

publicznej lub kwalifikowanej e-pieczęci organu ze wskazaniem w treści pisma osoby, która 

użyła e-pieczęci. Jednakże, jeśli w przepisach szczególnych regulujących dany rodzaj pisma – 

np. elementy decyzji administracyjnej czy postanowienia – na zasadzie wyjątku wprost 

sformułowano odrębny wymóg dotyczący wykorzystania podpisu pracownika organu 

administracji publicznej, to przepis ten ma pierwszeństwo w myśl reguły lex specialis derogat 

legi generali. 

Zmiana utrwalonej praktyki podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień 

przez osoby fizyczne działające w imieniu organu administracji publicznej wymaga 

jednoznacznej podstawy prawnej, która nie będzie pozostawiała pola do interpretacji. Tym 

bardziej, że w ugruntowanym orzecznictwie sądowoadministracyjnym brak podpisu 

kwalifikowany jest jako poważna wada, która wpływa na byt prawny decyzji administracyjnej 

i postanowienia. Niepodpisany dokument to projekt pisma, a nie objaw woli organu 

administracji zajęcia określonego stanowiska w sprawie1035. Podpis jest uważany za tak istotny 

element decyzji administracyjnej, że w przypadku, gdy sporządza ją nie jeden upoważniony 

pracownik organu administracji publicznej, ale organ kolegialny, to muszą się pod nią podpisać 

 
1033 M. Wilbrandt-Gotowicz, Komentarz do art. 61 ustawy o doręczeniach elektronicznych, [w:] M. Wilbrandt-

Gotowicz (red.), Doręczenia elektroniczne. Komentarz, Warszawa 2021, Lex (dostęp: 26.10.2021 r.).  
1034 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych, s. 90, 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=239 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
1035 Zob. wyrok WSA w Gdańsku z 20.2.2020 r., sygn. akt III SA/Gd 718/19. 
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wszyscy członkowie tego organu biorący udział w jej wydaniu1036. Modyfikacja takiego stanu 

w kierunku dopuszczenia opatrywania oświadczeń woli organu administracji publicznej e-

pieczęcią wymaga wyrażenia tego wprost przez ustawodawcę w k.p.a. oraz o.p. w przepisach 

regulujących obligatoryjne elementy decyzji administracyjnych i postanowień. Może to 

nastąpić poprzez modyfikację art. 107 par. 1 pkt 8 i art. 124 par. 1 k.p.a. oraz art. 210 par. 1 pkt 

8 i art. 217 par. 1 o.p. w ten sposób, że wskaże się w nich expressis verbis, że decyzja 

(postanowienie) zawiera podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego 

pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji (postanowienia) albo kwalifikowaną 

pieczęć organu. W świetle podnoszonych wątpliwości wydaje się bowiem, że art. 14 k.p.a. oraz 

126 o.p. w brzmieniu obowiązującym od 5.10.2021 r. nie stanowią wystarczającej podstawy 

prawnej ku zmianie dotychczasowej praktyki i w konsekwencji może być tak, że przez wzgląd 

na ostrożność procesową, organy administracji publicznej nadal będą wydawane przez siebie 

oświadczenia woli opatrywać podpisami upoważnionych pracowników. Jedyne co się zmieni, 

to używanie przez tych pracowników nie tylko kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ale 

również podpisu zaufanego czy też podpisu osobistego.   

Z perspektywy adresatów oświadczeń woli organów administracji publicznej 

wydawanych w postaci elektronicznej zmiana dotychczasowej praktyki poprzez zastąpienie e-

podpisów pracowników organu pieczęcią elektroniczną tegoż organu byłaby korzystna. 

Otrzymywanie e-dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym oznacza konieczność 

odtwarzania całego łańcucha pełnomocnictw w celu weryfikacji, czy podpisujący miał 

uprawnienia do działania w imieniu organu administracji publicznej. Wykonanie tej czynności 

jest o tyle istotne, że pozwala przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom jednego z działań 

przestępców, mającym prowadzić do wyłudzenia środków finansowych od osób fizycznych 

i prawnych, a polegającym na podszywaniu się pod organy administracji publicznej 

i fałszowaniu decyzji administracyjnych w postaci elektronicznej1037. Sprawdzenie właściwego 

umocowania pracownika organu administracji publicznej umożliwia wykrycie oszustwa. 

Tymczasem częstokroć nie jest to zadanie łatwe, ponieważ jest problem z wglądem w takie 

pełnomocnictwa. Nie jest bowiem powszechną praktyką publikowanie w biuletynach 

informacji publicznej organów wykazu osób upoważnionych do wydawania postanowień czy 

też decyzji administracyjnych. Weryfikacja ciągu pełnomocnictw obecnie w praktyce nie jest 

 
1036 Zob. wyrok WSA w Opolu z 23.2.2021 r., sygn. akt II SA/Op 285/20. 
1037 Zob. np. Komunikat FinCERT.pl: Uwaga na fałszywe pisma podszywające się pod decyzje Prezesa Urzędu 

Patentowego, https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Komunikat-FinCERT-pl-Uwaga-na-falszywe-pisma-

podszywajace-sie-pod-decyzje-Prezesa-Urzedu-Patentoweg (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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więc możliwa do zalgorytmizowania, co w sytuacji, gdy odbiorcą korespondencji urzędowej, 

jest np. duży przedsiębiorca, który otrzymuje wiele takich pism, może oznaczać konieczność 

zatrudniania całych zespołów ludzi do weryfikacji wspomnianego łańcucha. Rozszerzenie od 

5.10.2021 r. rodzajów e-podpisów, którymi można opatrywać oświadczenia woli organów 

administracji publicznej, o podpis osobisty i podpis zaufany, może wręcz utrudnić proces 

weryfikacji pełnomocnictw. O ile bowiem w przypadku certyfikatu, na którym opiera się 

kwalifikowany podpis elektroniczny, można obok danych podpisującego umieścić atrybuty 

takie jak stanowisko służbowe i nazwa jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony1038, 

o tyle przepisy nie przewidują takich dodatkowych elementów dla certyfikatu podpisu 

osobistego1039 oraz dla podpisu zaufanego1040. Pod tym kątem użycie pieczęci elektronicznej 

czyni sytuację bardziej klarowną. Otóż e-pieczęć organu administracji publicznej wiąże ten 

dokument z określonym organem. Pozytywna weryfikacja certyfikatu użytego przy składaniu 

pieczęci elektronicznej nie tylko więc potwierdza integralność oświadczenia woli, ale w sposób 

niezaprzeczalny, bez konieczności sprawdzania pełnomocnictw, wskazuje, że zostało ono 

wydane przez konkretny organ administracji publicznej. Podpis elektroniczny również 

wskazuje na autentyczność pochodzenia e-dokumentu, ale chodzi o pochodzenie od osoby 

fizycznej, zaś czym innym jest wykazanie związku tej osoby z organem administracji 

publicznej, które polega właśnie na weryfikacji pełnomocnictw.  

Zastąpienie e-podpisu pracownika organu administracji publicznej e-pieczęcią tegoż 

organu nie wpłynie na bezpieczeństwo adresata oświadczenia woli organu w zakresie 

możliwości dochodzenia naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie 

lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej. Odpowiedzialność ponosi bowiem 

Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca 

władzę publiczną z mocy prawa1041. Jeśli więc szkoda jest związana z błędną decyzją 

administracyjną, to w praktyce dla poszkodowanego nie ma znaczenia, który pracownik organu 

administracji publicznej ją wydał. Roszczenia kieruje się bowiem wobec samego organu.   

Z perspektywy organów administracji publicznej zamiana polegająca na tym, że 

pracownik zamiast indywidualnie opatrywać oświadczenie woli organu podpisem 

elektronicznym będzie to robił przy użyciu e-pieczęci, wymaga dostosowania systemów 

 
1038 Kwalifikowany dostawca usług zaufania „CenCert”. Polityka dla kwalifikowanych usług zaufania – wersja 

1.3, https://www.cencert.pl/informacje-cencert/polityki-certyfikacji-i-regulaminy/, s. 13 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
1039 Zob. art. 12e ustawy z 6.8.2010 r. o dowodach osobistych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 816 ze zm.). 
1040 Zob. art. 3 pkt 14a ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 
1041 Art. 417 par. 1 k.c. 
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teleinformatycznych, w ramach których będzie dochodzić do zabezpieczania decyzji 

i postanowień przy użyciu opisywanego narzędzia. Dostęp do modułu systemu, który umożliwi 

wykorzystanie pieczęci elektronicznej, mogą mieć jedynie ci pracownicy organu, którzy są 

upoważnieni do załatwiania spraw w imieniu organu, tj. do wydawania decyzji 

administracyjnych i postanowień. Zmiana e-podpisu pracownika na pieczęć elektroniczną 

organu nie wyłącza bowiem stosowania art. 268a k.p.a. oraz art. 143 o.p. dotyczących 

upoważniania pracowników organu.  

System musi być tak skonstruowany, aby zabezpieczać jego użytkowników, czyli 

pracowników organu przed przypadkowym wykorzystaniem pieczęci elektronicznej. Należy 

bowiem pamiętać, że użycie e-pieczęci może wywoływać daleko idące skutki. W środowisku 

zewnętrznym organu będzie to związanie decyzją administracyjną, zaś wewnątrz urzędu 

obsługującego organ nieuprawnione posłużenie się e-pieczęcią będzie wiązało się 

z odpowiedzialnością pracownika względem pracodawcy. W praktyce niewystarczająco 

zabezpieczony system może skutkować tym, że pracownik będzie mógł opatrzyć e-pieczęcią 

lub być posądzony o opatrzenie e-pieczęcią takiego rodzaju e-dokumentu, który przekracza 

jego kompetencje.  Tak więc samo zalogowanie się do systemu nie powinno umożliwiać 

opatrywania decyzji czy postanowień e-pieczęcią. Opcja wydania komendy „użyj pieczęci 

elektronicznej” powinna być ukryta w systemie za mechanizmem dwuskładnikowego 

uwierzytelnienia (ang. Two Factor Authenticaton, 2FA). Sam login i hasło, za pomocą których 

pracownik loguje się do systemu teleinformatycznego, nie są wystarczające, ponieważ ten 

środek identyfikacji nie pozostaje wyłącznie pod kontrolą tegoż pracownika. Administrator 

systemu, czyli organ, w każdej chwili może zresetować wspomniane login oraz hasło. Drugi 

czynnik uwierzytelniający, np. karta kryptograficzna, powinien znajdować się pod kontrolą 

pracownika. Dzięki temu nikt nie użyje w imieniu tego pracownika e-pieczęci organu 

administracji publicznej i nie będzie mógł przypisać pracownikowi nieuprawnionego działania.   

W przypadku pracowników organu wdrożenie e-pieczęci rozwiązałoby problem 

cyklicznie powracający w dyskusjach doktryny i opinii publicznej, a dotyczący uzyskiwania 

przez odbiorców decyzji administracyjnych i postanowień numeru PESEL pracowników 

organu. Ostatnio w 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskutek doniesień ze 

strony pracowników administracji publicznej zwracał uwagę na zagrożenia związane 

z ujawnianiem numeru PESEL w certyfikacie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zaś 

jako sposób na ich ograniczanie sygnalizował potrzebę upowszechnienia stosowania właśnie e-
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pieczęci1042. Ministerstwo Cyfryzacji wskazało wówczas, że w kwalifikowanych certyfikatach 

e-podpisu można zamiast numeru PESEL zawierać numer dowodu osobistego czy 

paszportu1043. Tyle, że takie działanie nie prowadzi do całkowitego rozwiązania 

sygnalizowanego problemu. Natomiast jest nim użytkowanie e-pieczęci w miejsce podpisu 

elektronicznego. Przywołane wcześniej reguły odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

działania organu administracji publicznej nie implikują konieczności ujawniania odbiorcom 

oświadczeń woli organów jakichkolwiek numerów identyfikacyjnych pracowników organu, 

które to numery nie są związane z działalnością służbową, takich jak numer PESEL czy numer 

dokumentu tożsamości.   

 

5.4. Pieczęć elektroniczna a zwiększenie efektywności działań administracji 

publicznej  

W świetle ustaleń poczynionych w pierwszych częściach niniejszego rozdziału, powstaje 

pytanie, czy wdrażanie pieczęci elektronicznej może pozytywnie przełożyć się na efektywność 

działań administracji publicznej. Przez efektywność należy w tym przypadku rozumieć 

zdolność podmiotów administracji publicznej do przetrwania i działania w zmieniających się 

warunkach1044 , a także – nieco prościej – działanie w sposób wydajny i dający dobre wyniki1045. 

Tę kwestię można rozważyć w kilku wymiarach. Pierwsze dwa odnoszą się do oceny, jaki 

wpływ na efektywność działań ma wykorzystanie dwóch różnych funkcji e-pieczęci, tj. jako 

narzędzia do zabezpieczania danych w postaci elektronicznej oraz jako nośnika oświadczeń 

woli osoby prawnej. Trzeci wymiar odnosi się do wpływu wdrożenia e-pieczęci na efektywność 

kosztową funkcjonowania podmiotów administracji publicznej.  

 Wykorzystanie przypisanej e-pieczęci funkcji zabezpieczania dokumentów 

elektronicznych byłoby naturalnym kierunkiem dla administracji publicznej w sytuacji, gdy 

coraz więcej przetwarzanych w ramach jej działalności danych ma postać elektroniczną. 

Problem polega na tym, że dane te nie zawsze są odpowiednio zabezpieczone, bądź różne są 

formaty tych zabezpieczeń. To z kolei niekorzystnie wpływa na interoperacyjność 

i uniemożliwia zautomatyzowane przetwarzanie dokumentów elektronicznych. Ten problem, 

 
1042 Wystąpienie z 14.6.2019 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nr ZSPU.023.97.2019.PM,  

https://uodo.gov.pl/pl/138/1072 (dostęp 26.10.2021 r.).  
1043 Pismo z 15.7.2019 r. ministra cyfryzacji nr DSP-VII.502.2.2019, https://uodo.gov.pl/pl/138/1120 (dostęp 

26.10.2021 r.). 
1044 A. Pierścieniak, Efektywność rozwiązań organizacyjnych w instytucjach publicznych, Nierówności Społeczne 

a Wzrost Gospodarczy, nr 20/2011, s. 340. 
1045 M. Szymczak (red.), Słownik…, t. I, s. 516. 
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jak również szansę jego rozwiązania przy użyciu pieczęci elektronicznej, polski prawodawca 

dostrzegał już w 2010 r., gdy podjęto pierwszą próbę wprowadzenia tego narzędzia do 

krajowego systemu prawnego. Zauważono wówczas np. to, że informacje przesyłane pomiędzy 

systemami teleinformatycznymi publicznych służb zatrudnienia mają różne formaty, co 

stanowi utrudnienie. Proponowane wówczas wskazanie expressis verbis w ustawie 

z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1046, że dane te są udostępniane 

w postaci danych elektronicznych opatrzonych e-pieczęcią miało ułatwić ich przetwarzanie1047.  

 Ustandaryzowanie sposobu zabezpieczania e-dokumentów w administracji publicznej 

poprzez stosowanie pieczęci elektronicznej poprawiłoby jej efektywność nie tylko poprzez 

wpływ na interoperacyjność, ale również w obszarze skuteczności procesowej organów. Jeśli 

coraz większa liczba spraw administracyjnych opiera się na dowodach w postaci dokumentów 

elektronicznych, to ocena efektywności działania organów powinna uwzględniać również 

analizę skuteczności organów w bronieniu tych dowodów w sytuacji kwestionowania ich 

wiarygodności przez strony postępowań administracyjnych. Praktyka urzędnicza pokazuje, że 

jeśli dowody w postaci dokumentów elektronicznych nie są odpowiednio zabezpieczone, to 

stronom ich podważanie przychodzi łatwiej i skuteczniej w ramach kontroli instancyjnej.   

Przykładem występowania negatywnych konsekwencji braku stosowania odpowiednich 

zabezpieczeń dowodów w postaci elektronicznej są postępowania w sprawie ustalenia 

wysokości kosztów odstąpienia od usunięcia pojazdu, które prowadzi starosta (w miastach na 

prawach powiatu – prezydent miasta). Podstawą materialnoprawną tych postępowań jest art. 

130a ust. 1, ust. 1a, ust. 2 oraz ust. 2a ustawy z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym1048. 

Konieczność przeprowadzenia takiego postępowania zachodzi w sytuacji, gdy strażnik gminny 

(miejski) lub policjant1049 wydał dyspozycję usunięcia pojazdu1050, ale do usunięcia ostatecznie 

nie doszło (tj. odstąpiono od usunięcia), ponieważ w trakcie realizacji procedury usunięcia 

pojazdu na miejscu interwencji pojawił się użytkownik pojazdu, a co za tym idzie ustały 

przesłanki usunięcia1051. Procedura usunięcia rozpoczyna się z chwilą wydania dyspozycji 

usunięcia, a kończy w momencie przewiezienia pojazdu na parking strzeżony. Jeżeli pomiędzy 

 
1046 T. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm. 
1047 Uzasadnienie do rządowego projektu o podpisach elektronicznych, s. 16, 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3629 (dostęp: 1.3.2020 r.). 
1048 T. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm. 
1049 Zgodnie z art. 130a ust. 4 p.r.d. dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi wydaje policjant lub strażnik gminny 

(miejski).  
1050 Przesłanki uzasadniające wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu zostały określone w art. 130a ust. 1 i ust. 2 

p.r.d. 
1051 Zgodnie z art. 130a ust. 2a p.r.d. od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji 

usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. 
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tymi dwoma punktami w czasie dyspozycja usunięcia pojazdu zostanie odwołana z wyżej 

wymienionego powodu, starosta ma obowiązek zbadać, jakie podjęto w sprawie czynności 

faktyczne związane z realizacją tej dyspozycji (np. wyjazd holownika do realizacji zlecenia) 

oraz jakie w związku z tym poniesiono koszty. W praktyce okoliczność powstania, bądź nie, 

kosztów realizacji dyspozycji usunięcia pojazdu określa się w oparciu o analizę zapisów 

systemu GPS (ang. Global Positioning System) pokazujących, czy holownik, który w oparciu 

o umowę ze starostą wykonuje dyspozycje, wyjechał z bazy celem realizacji określonej 

dyspozycji usunięcia, a jeśli tak – jaki dystans pokonał. Z kolei, jeśli holownik dojechał na 

miejsce interwencji strażnika gminnego lub policjanta i rozpoczął procedurę załadunku 

usuwanego pojazdu, znaczenie dowodowe mają zdjęcia bądź nagranie wideo wykonane przez 

pracownika przedsiębiorcy, którymi dokumentuje się podjęte czynności1052. Kluczowe dla 

rozstrzygnięcia, czy powstały koszty, jest to, czy godziny podejmowania czynności przez 

kierowcę holownika mieszczą się w przedziale czasowym wskazanym na dyspozycji usunięcia 

pojazdu, jako godzina jej wydania i odwołania.  

Przywołane dowody są częstokroć kwestionowane przez strony postępowań. Wskazują 

one, że kierowca holownika, który przybył celem usunięcia pojazdu, wykonał zdjęcia już po 

odwołaniu dyspozycji przez strażnika gminnego lub policjanta. Zarzucają również organowi 

oraz przedsiębiorcy realizującemu na rzecz powiatu usługę usuwania pojazdów manipulowanie 

zapisami systemu GPS m.in. w zakresie godzin wykazywanych przez ten system. Dzieje się tak 

szczególnie wtedy, gdy czas pomiędzy wydaniem a odwołaniem dyspozycji usunięcia jest 

krótki, a dane geolokalizacyjne wskazują, że holownik po wyjechaniu z bazy celem realizacji 

określonego zlecenia zdążył pokonać niewielki dystans. Kontestowanie przynosi skutek 

w postępowaniach odwoławczych przed SKO. Z jednej strony są bowiem określone 

twierdzenia strony postępowania, zaś z drugiej tworzone w sposób masowy dowody w postaci 

elektronicznej, które nie są zabezpieczone przed modyfikowaniem ich atrybutów, jak zdjęcia 

w postaci standardowego pliku JPG. SKO uznają więc, że w spornych sprawach przywołane 

standardowe dowody powinny być poparte zeznaniami interweniującego strażnika gminnego 

lub policjanta, które potwierdzą chociażby fakt dojazdu holownika na miejsce postoju pojazdu 

będącego przedmiotem dyspozycji usunięcia1053. Podobne tendencje mają miejsce na poziomie 

 
1052Obowiązek wyposażenia holowników w nadajniki GPS, jak również wykonywanie materiału wizualnego 

obrazującego podjęte czynności, wynika ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowywanych przez 

starostę dla przedsiębiorców ubiegających się o realizację usługi realizacji dyspozycji usuwania pojazdów. Zob. 

np. specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr DPZ/72/PN/66/17, s. 69-70, https://zdm.waw.pl/zamowienia-

publiczne/918 (dostęp: 26.10.2021 r.). 
1053 Por. decyzja SKO w Warszawie z 7.7.2016 r., sygn. akt KOC/1591/Ru/16, decyzja SKO w Warszawie 

z 27.10.2016 r., sygn. akt KOC 6049/Ru/16, decyzja SKO w Warszawie z 21.6.2017 r., sygn. akt 
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sądowoadministracyjnej kontroli opisywanych spraw. Składy orzekające podkreślają, że 

przebieg czynności realizowanych wskutek wydania przez strażnika gminnego lub policjanta 

dyspozycji usunięcia pojazdu musi być odwzorowany w dowodach, które mają przymioty 

niezaprzeczalnych i niepodważalnych. Jeśli więc zapisy systemu GPS nie spełniają tego 

kryterium, to nie mogą stanowić samoistnego dowodu na wykonanie czynności w związku 

z  realizacją określonej dyspozycji usunięcia pojazdu1054.  

Zabezpieczanie e-pieczęcią przywołanych w przykładzie dowodów mających postać 

elektroniczną podniosłoby efektywność funkcjonowania organów w ten sposób, że pieczęć 

elektroniczna gwarantowałaby wiarygodność tych dowodów. Ich podważenie byłoby 

trudniejsze. Jeśli więc np. zapisy systemu GPS zabezpieczone e-pieczęcią wskazywałyby, że 

pomiędzy godziną wydania dyspozycji usunięcia pojazdu a godziną jej odwołania holownik 

podjął określone czynności, czyli wyjechał z bazy do zlecenia, to stronie ciężko byłoby na 

drodze odwoławczej doprowadzić do wyeliminowania decyzji wydanej w oparciu o taki 

dowód, która to decyzja obciążyła stronę kosztami realizacji dyspozycji usunięcia pojazdu. 

Weryfikacja pieczęci elektronicznej rozwiewałaby bowiem wątpliwości co do godzin ruchu 

i  przebiegu trasy holownika. Innymi słowy, zabezpieczanie e-pieczęcią generowanych przez 

system GPS w czasie rzeczywistym danych geolokalizacyjnych uniemożliwiłoby 

niezauważalną manipulację tymi danymi, co czyniłoby często podnoszone zarzuty stron 

bezzasadnymi. Analogicznie wyglądałaby sprawa z wykonywanymi na miejscu interwencji 

zdjęciami. Jeśli w czasie wykonywania tych zdjęć byłyby one automatycznie opatrywane e-

pieczęcią, to eliminowałoby to wątpliwości, kiedy i gdzie wykonano takie fotografie. 

Potwierdzone e-pieczęcią atrybuty fotografii można byłoby skonfrontować z danymi 

zawartymi w konkretnej, wydanej przez strażnika gminnego lub policjanta dyspozycji 

usunięcia pojazdu. Rozstrzygałoby to wątpliwości co do tego, czy zdjęcia wykonano 

w przedziale czasu mieszczącym się pomiędzy godziną wydana a odwołania dyspozycji 

usunięcia pojazdu.   

Bazowanie na dowodach w postaci elektronicznej, których wiarygodność zapewniałaby 

e-pieczęć, podniosłoby skuteczność procesową organu, czyniąc odwołania do organu drugiej 

instancji czy też sądu administracyjnego niezasadnymi. W takiej sytuacji nie trzeba byłoby 

ponownie przeprowadzać postępowania administracyjnego i stosować dodatkowych środków 

 
KOC/1669/Ru/16, decyzja SKO w Warszawie z 25.9.2017 r., sygn. akt KOC/3246/Ru/17, decyzja SKO 

w Warszawie z 24.10.2017 r., sygn. akt. KOC/4719/Ru/17, decyzja SKO w Warszawie z 25.10.2017 r., sygn. akt. 

KOC/4575/Ru/17 (wszystkie niepubl.). 
1054 Zob. wyrok WSA w Warszawie z 7.2.2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 256/16. 
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dowodowych, jak np. przesłuchania czy pisemne wyjaśnienia, w celu potwierdzenia 

wiarygodności pierwotnego dowodu w postaci elektronicznej. Pozwoliłoby to więc ograniczyć 

koszty, jakie wiążą się z dodatkową pracą urzędników oraz skróciłoby czas załatwiania spraw 

administracyjnych, bowiem konieczność ponownego rozpatrzenia sprawy oznacza odłożenie 

w czasie wydania ostatecznego rozstrzygnięcia. 

Wykorzystanie potencjału pieczęci elektronicznej jako nośnika oświadczeń woli organu 

administracji publicznej wymaga jednoznacznego rozstrzygnięcia przez krajowego 

prawodawcę, że dla ważności decyzji administracyjnych wydawanych w postaci dokumentu 

elektronicznego wystarczające jest opatrzenie ich kwalifikowaną e-pieczęcią organu. To, 

w połączeniu z kolejnymi działaniami legislacyjnymi, mogłoby otworzyć drogę do 

zautomatyzowania procesu wydawania decyzji administracyjnych. Chodzi o wprowadzenie 

możliwości wydawania tych dokumentów nie tylko bez konieczności opatrywania ich e-

podpisem pracownika organu administracji publicznej, ale i bez udziału czynnika ludzkiego 

w procesie ich tworzenia, przy jednoczesnym zachowaniu poziomu bezpieczeństwa oraz 

pewności obrotu prawnego. Należy bowiem wskazać, że sama zamiana narzędzia służącego do 

podpisywania oświadczeń woli organu z podpisu elektronicznego pracownika organu na e-

pieczęć organu w sytuacji, gdy oboma narzędziami posługuje się człowiek, nie poprawi 

efektywności działań organu. Będzie li tylko zmianą jednego mechanizmu na inny, 

analogicznie działający.  

Wcześniej rozważania na ten temat nie były możliwe, ponieważ brakowało w systemie 

prawa narzędzia, tj. właśnie e-pieczęci, pozwalającego na realizację przywołanej koncepcji. 

Obecnie dążenie do stworzenia ram legislacyjnych dla automatyzacji procesu wydawania 

oświadczeń woli organu administracji publicznej jest pożądane, ponieważ w tym zagadnieniu 

potencjał e-pieczęci, czyli możliwość jej używania w procesach automatycznego generowania 

pism, spotyka się z potrzebami administracji publicznej. Ta ostatnia w kontekście efektywności 

działania boryka się z problemami. Wynikają one z dużej liczby prowadzonych spraw 

administracyjnych przy jednoczesnych brakach kadrowych. Nie chodzi przy tym jedynie 

o braki wynikające z ograniczonych środków finansowych na tworzenie i utrzymywanie 

stanowisk pracy, ale i niewystarczającą podaż kandydatów zorientowanych na zatrudnienie 

w urzędzie1055. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest tworzenie się zaległości w załatwianiu 

 
1055 Zob. np. A. Radwan, Chętnych do pracy w urzędach brak, wymagania stażowe zostały, Dziennik Gazeta 

Prawna, nr 144/2018, s. B7 oraz A. Cieślak-Wróblewska, Niska płaca nie przyciąga talentów do administracji, 

https://www.rp.pl/Wynagrodzenia/306099895-Niska-placa-nie-przyciaga-talentow-do-administracji.html 

(dostęp: 26.10.2021 r.). 
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spraw administracyjnych, przy czym dotyczą one zarówno spraw złożonych, tj. wymagających 

przeprowadzenia postępowania dowodowego1056, jak i prostych, dla których nie wykonuje się 

czynności wyjaśniających1057. Problem braku zachowywania terminowości w załatwianiu 

spraw potwierdzają również ogólne statystyki. Wśród wszystkich skarg wniesionych do 

wojewódzkich sądów administracyjnych w 2020 r. 14,69 proc. to były skargi na bezczynność 

organów i przewlekłe prowadzenie postępowania1058. W 2019 r. ten odsetek wynosił 12,7 

proc.1059. I jest to tendencja wzrostowa, ponieważ w latach 2011-2012 odsetek wynosił 

odpowiednio 5,48 proc.1060 i 5,76 proc.1061, podczas gdy w latach 2013-2018 wahał się 

w granicach 7,67 proc. – 8,71 proc.1062. W ujęciu punktowym są takie komórki organizacyjne, 

gdzie udział spraw zaległych stanowi nawet 81 proc. wszystkich spraw do załatwienia1063. Te 

niekorzystne dla administracji publicznej tendencje tylko się nasiliły w okresie pandemii 

SARS-CoV-2. Strony postępowań administracyjnych sygnalizują wydłużający się czas 

oczekiwania na wydanie rozstrzygnięcia1064. 

Automatyzację procesu wydawania oświadczeń woli można by określić jako innowację 

procesową. Ta ostatnia jest bowiem rozumiana jako zmiana przyczyniająca się do poprawy 

wartości procesu świadczenia usług publicznych i odbywa się wewnątrz struktur administracji 

publicznej. Zmiana ta dotyczy zagadnień technologicznych lub rozwiązań organizacyjnych1065. 

Przeprojektowanie procesów w związku z ich automatyzacją może wiązać się z inwestycjami, 

 
1056Zob. np. wystąpienie generalne z 5.8.2020 r. Rzecznika Praw Obywatelskich nr WZF.7060.49.2020.TO,  

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/trzy-lata-na-rozpatrzenie-wniosku-emerytalnego-rpo-do-mswia-dezubekizacja 

(dostęp 26.10.2021 r.). 
1057 Zob. np. Podatek od nieruchomości. „Przyszedł list z terminem, który minął”, 

https://www.haloursynow.pl/artykuly/podatek-od-nieruchomosci-przyszedl-list-z-terminem-ktory-

minal,14481.htm (dostęp: 26.10.2021 r.). 
1058 Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2020 roku, Warszawa 2021, s. 13, 

https://www.nsa.gov.pl/sprawozdania-roczne.php (dostęp 26.10.2021 r.). 
1059 Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2019 roku, Warszawa 2020, s. 13, 

https://www.nsa.gov.pl/sprawozdania-roczne.php (dostęp 26.10.2021 r.). 
1060 Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2011 roku, Warszawa 2012, s. 13, 

https://www.nsa.gov.pl/sprawozdania-roczne.php (dostęp 26.10.2021 r.). 
1061 Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2012 roku, Warszawa 2013, s. 15, 

https://www.nsa.gov.pl/sprawozdania-roczne.php (dostęp 26.10.2021 r.). 
1062 Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2013 roku, Warszawa 2014, s. 15; Informacja o 

działalności sądów administracyjnych w 2014 roku, Warszawa 2015, s. 15; Informacja o działalności sądów 

administracyjnych w 2015 roku, Warszawa 2016, s. 17; Informacja o działalności sądów administracyjnych w 

2016 roku, Warszawa 2017, s. 15; Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2017 roku, Warszawa 

2018, s. 17; Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2018 roku, Warszawa 2019, s. 15  

https://www.nsa.gov.pl/sprawozdania-roczne.php (dostęp 26.10.2021 r.). 
1063 Wystąpienie pokontrolne z 12.7.2019 r. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nr COA.WK.583.1.2019.MF, s. 1,  

https://www.gov.pl/attachment/a16b3497-138b-40ae-8b06-993e44a412b9 (dostęp 26.10.2021 r.). 
1064 Zob. np. Raport okresowy za II kwartał 2021 r. Geotrans S.A., Wrocław 2021, s. 2, 

https://geotrans.com.pl/raporty/raporty-okresowe/ (dostęp 26.10.2021 r.). 
1065 M. Wojciechowski, Innowacje w samorządzie terytorialnym, [w:] P. Nowak (red.), Innowacje 2015. Rozwój 

społeczeństwa informacyjnego w nowej perspektywie finansowej, Łódź 2015, s. 122-123. 
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w tym w szkolenia pracowników1066. Opisywane procedury nie stanowią wyjątku. Finalnie 

proponowany mechanizm powinien jednak doprowadzić do skrócenia czasu załatwiania spraw 

administracyjnych. Dzięki temu w większym stopniu udawałoby się organom administracji 

publicznej dotrzymywać przewidzianych prawem terminów. Obecnie nawet w załatwianie 

schematycznych, ale wymagających wydania decyzji administracyjnej spraw zaangażowani są 

pracownicy organu, których jednakże nie zawsze jest wystarczająca liczba, co w konsekwencji 

powoduje przekraczanie terminów. Z drugiej strony wdrożenie opisywanego mechanizmu 

w określonych sprawach pozwoliłoby uwolnić zasoby ludzkie przydzielone do załatwiania tych 

spraw, i skierować je do rozwiązywania bardziej skomplikowanych spraw, co z kolei powinno 

przyspieszyć ich załatwianie.  Przykładem osiągnięcia takich skutków poprzez wdrożenie 

innowacji procesowej jest system e-kontroli opłat w strefie płatnego parkowania 

w Warszawie1067. Zastąpienie części pieszych patroli zautomatyzowanym systemem 

wykrywania przypadków nieopłaconego parkowania umożliwił skierowanie pracowników 

uczestniczących wcześniej w tych patrolach do pracy biurowej w urzędzie1068.  

Sprzyjające dla automatyzacji procedur wydawania decyzji administracyjnych jest 

otoczenie. Po pierwsze, można dostrzec chęć ustawodawcy do tworzenia podstaw do 

automatyzacji działań administracji publicznej, również takich które wywołują skutki prawne 

dla osób trzecich. Przykładem jest ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej1069. Stanowi ona, że prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej 

i badawczej dotyczącej zjawisk pozostających we właściwości Krajowej Administracji 

Skarbowej oraz dokonywanie analizy ryzyka może polegać na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu danych lub na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

wywołującym skutki prawne wobec osoby profilowanej lub której dane podlegają 

zautomatyzowanemu przetwarzaniu1070. Innym przykładem jest ustawa z 6.9.2001 r. 

o transporcie drogowym1071. Wskazuje ona, że Inspekcja Transportu Drogowego jest 

uprawniona do wydawania rozstrzygnięć w indywidualnych przypadkach w oparciu 

o zautomatyzowane przetwarzanie danych, w tym profilowanie w związku z realizacją 

 
1066 M. Beane, E. Brynjolfsson, Working With Robots ina Post-Pandemic World, MIT Sloan Management Review, 

nr 62/2021, https://sloanreview.mit.edu/article/working-with-robots-in-a-post-pandemic-world/ (dostęp: 

26.10.2021 r.). 
1067 Więcej na temat zagadnienia systemu e-kontrole: P. Pieńkosz, E-kontrole jako narzędzie rozwoju stref płatnego 

parkowania w miastach na prawach powiatu. Szanse i problemy, Monitor Prawniczy, nr 24/2019, s. 1345-1351. 
1068 Raport roczny 2020 Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie,  Warszawa 2021, s. 70, 

https://zdm.waw.pl/dzialania/raport-roczny/raport-roczny-2020/ (dostęp 22.6.2021 r.). 
1069 T. jedn. Dz. U. z 2021 poz. 422 ze zm. 
1070 Art. 47c ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. 
1071 T. jedn. Dz. U. z 2021 poz. 919 ze zm. 
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wybranych zadań1072. Po drugie, 5.10.2021 r. rozpoczął się proces wdrażania ustawy 

o doręczeniach elektronicznych. Stopniowo, do 1.10.2029 r., kolejne segmenty administracji 

publicznej będą zobligowane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji 

z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. A. Monarcha-

Matlak zwraca uwagę, że e-doręczenia to narzędzie usprawniające funkcjonowanie podmiotów 

publicznych poprzez ograniczanie kosztów wydruku korespondencji, kopertowania, a także 

czasu pracy pracowników zajmujących się dotychczas wykonywaniem tych czynności1073.  

Zgadzając się z tym poglądem można jednocześnie stwierdzić, że w kontekście poprawy 

efektywności administracji publicznej zmiany mogłyby iść jeszcze dalej. W sytuacji, gdy 

dostarczanie np. decyzji administracyjnych w postaci papierowej ma stać się wyjątkiem wobec 

zautomatyzowanych e-doręczeń, to automatyzacja także innej części postępowania 

administracyjnego, czyli wydawania oświadczeń woli przez organ, mogłaby de facto oznaczać, 

że część spraw administracyjnych byłaby w całości realizowana bez konieczności angażowania 

zasobów ludzkich. Od momentu zaistnienia potrzeby wydania decyzji administracyjnej do 

chwili jej doręczenia adresatowi.  

Automatyzacja procesu wydawania decyzji administracyjnych, jako swoiste novum 

w polskiej procedurze administracyjnej, powinna mieć solidne podstawy prawne, tj. 

niepozostawiające pola na opisane wcześniej wątpliwości. Konstrukcja tych regulacji mogłaby 

opierać się na wzorze wypracowanym przez ustawodawcę przy okazji wprowadzania do prawa 

administracyjnego procesowego przepisów poświęconych milczącemu załatwieniu sprawy 

przez organ administracji publicznej. W rozdziale 8a k.p.a. ustawodawca opisał reguły 

milczącego załatwienia sprawy, jednocześnie zaznaczając, że można zastosować ten sposób 

tylko wtedy, gdy przepis szczególny tak stanowi.   

Ramy prawne zautomatyzowanego procesu wydawania decyzji administracyjnych 

powinny się znaleźć w k.p.a., ewentualnie również w o.p., jako że postępowania, w ramach 

których takie decyzje by powstawały, toczą się albo na podstawie k.p.a., albo właśnie o.p. 

Przepisy te nie mogłyby jednak stanowić samoistnej regulacji wyznaczającej zakres 

przedmiotowy zautomatyzowanego procesu wydawania decyzji, ponieważ powinien on być 

wykorzystywany jedynie w sprawach spełniających określone kryteria, których propozycje 

zostaną przedstawione w dalszej części tego rozdziału niniejszego opracowania. Tak więc 

zakres dopuszczalności zastosowania opisywanego mechanizmu powinny wskazywać  

 
1072 Art. 55a ust. 11 ustawy z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym. 
1073 A. Monarcha-Matlak, Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, Teka Komisji Prawniczej PAN 

Oddział w Lublinie, nr 1/2020, s. 297. 
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przepisy prawa administracyjnego materialnego. Oznacza to, że ogólne ramy prawne powinny 

zastrzegać, że niezbędny jest przepis szczególny, który expressis verbis będzie zawierał 

wskazanie, iż daną sprawę administracyjną można załatwiać przy wykorzystaniu 

zautomatyzowanego procesu wydawania decyzji. Ergo brak takiego odwołania 

uniemożliwiałby użycie mechanizmu. Taka konstrukcja jest możliwa ze względu na sposób 

ukształtowania w polskim systemie prawnym upoważnienia organu do wydania decyzji 

administracyjnej. Otóż, jak zauważa B. Majchrzak, aby organ mógł takowy akt wydać, musi 

istnieć norma prawa materialnego, która określa treść działania właściwego organu wobec 

jednostki w zakresie jej praw lub obowiązków i jednocześnie norma ta nie ustanawia wyraźnie 

formy konkretyzacji tych praw lub obowiązków przez organ innej niż decyzja 

administracyjna1074. W ramach takiej podstawy prawnej działania organu ustawodawca mógłby 

zaznaczyć, czy załatwienie danej sprawy jest możliwe z wykorzystaniem zautomatyzowanego 

procesu wydawania decyzji.  

Jednoznaczna podstawa prawna dla wydawania rozstrzygnięć w drodze 

zautomatyzowanego procesu, w sytuacji, gdy adresat decyzji to osoba fizyczna, jest ważna 

również w kontekście RODO. Otóż ten akt formułuje zakaz zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji wywołujących wobec osoby fizycznej skutki prawne lub w podobny 

sposób istotnie na nią wpływających1075. Jedną z przesłanek wyłączających obowiązywanie 

tego zakazu jest istnienie w prawie UE lub prawie krajowym przepisu dopuszczającego 

zautomatyzowane podejmowanie decyzji1076.  

W ogólnych ramach prawnych zautomatyzowanego procesu wydawania decyzji 

administracyjnych powinno się znaleźć zastrzeżenie, że taki dokument jest opatrywany 

kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu. Dzięki temu gwarantowane będzie 

bezpieczeństwo dokumentu, a jednocześnie oświadczenie woli organu wywoła skutki prawne. 

Jest to właśnie ów potencjał e-pieczęci, dzięki zastosowaniu której decyzja będzie miała moc 

prawną, mimo że została wydana bez udziału człowieka, czyli osoby piastującej funkcję 

organu, członka organu kolegialnego, czy też pracownika organu.  

Innym ogólnym wymogiem dla zautomatyzowanego procesu wydawania decyzji 

administracyjnych powinien być obowiązek wykorzystywania w tym celu systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Przepis ten wskazuje, że system 

 
1074 B. Majchrzak, [w:] Z. Cieślak (red.), Postępowanie administracyjne, Warszawa 2010, s. 163. 
1075 Art. 22 ust. 1 RODO. 
1076 Art. 22 ust. 2 lit. b RODO.  
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służący do realizacji zadań publicznych musi spełniać minimalne wymagania dla systemów 

teleinformatycznych oraz zapewniać interoperacyjność systemów na zasadach określonych 

w Krajowych Ramach Interoperacyjności. O minimalnych wymaganiach systemów stanowi 

par. 15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 12.4.2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

W świetle tej regulacji systemy teleinformatyczne projektuje się, wdraża oraz eksploatuje 

z uwzględnieniem ich funkcjonalności, niezawodności, używalności, wydajności, 

przenoszalności i pielęgnowalności, przy zastosowaniu norm oraz uznanych w obrocie 

profesjonalnym standardów i metodyk z uwzględnieniem polskich norm PN-ISO/IEC 20000-1 

oraz PN-ISO/IEC 20000-2. Takie odwołanie zapobiegałoby sytuacjom, w których mający 

określoną wagę dla obrotu prawnego zautomatyzowany proces wydawania decyzji 

administracyjnych odbywałby się przy wykorzystaniu wewnętrznych systemów 

funkcjonujących w urzędach obsługujących organy, które to systemy nie mają statusu 

systemów teleinformatycznych w rozumieniu przywołanych aktów prawnych. Ponadto zgodzić 

można się z M. Ganczar, która wskazuje, że w sytuacji, gdy „systemy teleinformatyczne 

w mniejszym lub większym stopniu towarzyszą, a czasem nawet zastępują realizację zadań 

publicznych, należy zastanowić się nad odpowiednimi instrumentami kontrolującymi i stale 

monitorującymi ich funkcjonowanie oraz efektywne realizowanie zadań, które są im 

przypisane”1077. Zastrzeżenie, że zautomatyzowane procesy wydawania aktów 

administracyjnych muszą odbywać się w obrębie systemów, dla których wymogi formułują 

przywołane przepisy, powinno ułatwiać właśnie sprawowanie takiej kontroli. 

Podobną opinię, pisząc o systemach sztucznej inteligencji, w ramach których dochodzi 

do wykorzystania algorytmów, prezentuje G. Szpor. W jej ocenie w ramach kontroli takich 

systemów powinien odbywać się zarówno audyt wewnętrzny, jak i zewnętrzny, zaś w sposób 

permanentny należy identyfikować, dokumentować i ograniczać ewentualne negatywne skutki 

stosowania systemów opartych na mechanizmach sztucznej inteligencji1078.  

Ogólne ramy prawne zautomatyzowanego procesu wydawania decyzji 

administracyjnych nie powinny jednak ograniczać się do opisania zabezpieczeń technicznych 

tego procesu. Równie istotne jest zagwarantowanie praw podmiotów będących adresatami 

 
1077 M. Ganczar, Ocena audytu systemów teleinformatycznych (z punktu widzenia zasad poprawnej procedury 

i pragmatyzmu postępowania), [w:] Z. Kmieciak, G. Szpor (red.), Jawność i jej ograniczenia. Skuteczność 

regulacji, Warszawa 2013, s. 115. 
1078 G. Szpor, Prawo informatyczne… 
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aktów administracyjnych wydanych w tym procesie. Ta ostatnia kwestia może stanowić 

wyzwanie dla polskiego prawodawcy, bowiem – jak zauważa M. Jędrzejczak – w dotychczas 

przyjmowanych przepisach tworzących podstawy do automatyzacji różnego rodzaju działań 

organów administracji publicznej prawodawca albo nie dookreśla żadnych środków ochrony 

jednostki będącej adresatem takich rozstrzygnięć, albo czyni to w sposób niewystarczający, 

choćby w zakresie ochrony danych osobowych1079. 

Głównym kryterium doboru spraw, w ramach których organy mogłyby wydawać 

decyzje administracyjne w zautomatyzowanym procesie, powinna być ich schematyczność. 

Chodzi więc o sprawy, gdzie tworzy się decyzje związane, w odniesieniu do których 

prawodawca stosuje ścisłe kryteria kształtowania ich treści oraz zasad wydawania przez organ 

administracji publicznej i tym samym nie pozostawia miejsca na uznanie administracyjne. 

W tego typu sprawach częstokroć nie jest prowadzone postępowanie dowodowe. Decyzje są 

podejmowane w oparciu o dane wynikające z urzędowych rejestrów, bądź innych baz, które są 

prowadzone w postaci elektronicznej i umożliwiają automatyczne przetwarzanie 

zgromadzonych w nich danych. Stosowany jest również ustandaryzowany wzór uzasadnienia 

decyzji. Trzymanie się spraw schematycznych wynika z tego, że parametry, według których 

miałyby być wydawane decyzje administracyjne z pominięciem czynnika ludzkiego, muszą być 

określone możliwie wąsko. Oznacza to, że w tych sprawach zaistnienie przesłanek określonych 

w przepisach musi skutkować wydaniem decyzji o określonej sentencji, bez jakiegokolwiek 

marginesu dla ingerencji organu. Przykładowo, jeśli przepisy przewidują w określonych 

okolicznościach nałożenie przez organ na stronę postępowania zobowiązania w konkretnej 

kwocie, to stopień związania organu wytycznymi prawodawcy jest daleko idący i może 

kwalifikować sprawę do objęcia jej rozwiązaniem zautomatyzowanego wydawania decyzji 

administracyjnych. Inaczej będzie, gdy organ może miarkować, nawet w niewielkim stopniu, 

wysokość zobowiązania, chociażby administracyjnej kary pieniężnej. Przyczyną wyłączenia 

z opisywanej procedury spraw opartych na uznaniu administracyjnym są realia. 

W. R. Wiewiórowski już w 2016 r. spostrzegł, że moment, gdy komputer jest sam w stanie 

rozwiązywać problemy interpretacyjne – a z takimi przecież niejednokrotnie ma do czynienia 

organ mogący korzystać z uznania administracyjnego – jest odległy, a skuteczność prób 

algorytmizacji działań wykładniczych podejmowanych na podstawie przepisów prawa 

 
1079 M. Jędrzejczak, [w:] M. Jędrzejczak (red.), Ochrona danych osobowych w prawie publicznym, Warszawa 

2021, Lex (dostęp: 26.10.2021 r.).  
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pozostaje wątpliwa1080.  Wniosek ten pozostaje aktualny również obecnie. Zastosowanie na 

szeroką skalę algorytmów w wydawaniu decyzji przez organy samo w sobie wydaje się 

wyzwaniem, dlatego wprowadzanie tego typu rozwiązań powinno się zacząć od 

schematycznych spraw.       

Innym kryterium doboru spraw administracyjnych pod kątem możliwości zastosowania 

opisywanego rozwiązania powinna być ich masowość. Nawet bowiem, gdy dana kategoria 

spraw administracyjnych należy do schematycznych, ale organowi przychodzi zajmować się 

nią sporadycznie, to automatyzacja procesu wydawania decyzji w takim przypadku nie 

przyniesie korzyści w kontekście poprawy efektywności działania administracji publicznej.   

Zautomatyzowany proces wydawania decyzji administracyjnych opierałby się na 

mechanizmach analitycznych. Formułowanie treści decyzji przy użyciu algorytmów musiałoby 

bowiem bazować na pozyskiwaniu przez te algorytmy danych. Oznacza to, że niezbędnym 

warunkiem skutecznego wdrożenia mechanizmu są dobre jakościowo dane gromadzone 

i przetwarzane w postaci elektronicznej. W przypadku części spraw takie bazy danych już 

funkcjonują, podczas gdy w innych należałoby je stworzyć. Dane, o których mowa, to nie tylko 

informacje o stronach postępowań administracyjnych, ale również dowody. W tym kontekście 

powraca potrzeba odpowiedniego gwarantowania integralności i autentyczności pochodzenia 

takich dowodów w postaci elektronicznej, o czym była mowa wcześniej. Oczywiście, poza 

dobrą jakością danych, efektywne ich przetwarzanie wymaga również kompatybilności 

urządzeń, oprogramowania oraz sieci komunikacyjnych1081. 

Przykładem spraw, które spełniają przywołane kryteria są postępowania, w ramach 

których właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego ustalają osobom fizycznym 

wysokość podatku od nieruchomości. Zgodnie z ustawą z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych1082 dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości organy podatkowe 

prowadzą ewidencję podatkową nieruchomości w systemie informatycznym1083. Ta ostatnia 

jest niczym innym, jak źródłem danych niezbędnych do wydawania wspomnianych decyzji 

administracyjnych. Są tam bowiem, jak wskazuje ustawodawca, dane o podatnikach 

i przedmiotach opodatkowania, w szczególności wynikające z informacji i deklaracji 

składanych przez podatników, danych zawartych w księgach wieczystych, w ewidencji 

 
1080 W. R. Wiewiórowski, Organizacja procesu wyszukiwawczego w systemach informacji prawnej, 

[w:] G. Wierczyński, W. R. Wiewiórowski, Informatyka prawnicza, Warszawa 2016, s. 97-99. 
1081 A. Monarcha-Matlak, Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Warszawa 2008, Lex (dostęp: 

26.10.2021 r.).  
1082 T. jedn. Dz. U. z 2019 r, poz. 1170 ze zm. 
1083 Art. 7a ust. 1-2 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 
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gruntów i budynków oraz innych ewidencjach i rejestrach, w tym prowadzonych przez organy 

administracji publicznej. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi 

podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na 

formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności 

uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od 

nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania 

w tym roku, jak np. zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego 

części1084. W przypadku osób fizycznych decyzja wójta, burmistrza czy też prezydenta miasta 

ustalająca podatek od nieruchomości jest ważna przede wszystkim dlatego, że to ona kreuje 

zobowiązanie podatkowe1085. Ergo do momentu jej wydania, osoba fizyczna takiego podatku 

nie płaci. Tymczasem w praktyce takie decyzje są czasem wydawane ze znacznym 

opóźnieniem, co zostało już zauważone przez doktrynę1086. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę 

sposób ustalania wysokości przywołanej daniny publicznej, to poza pierwszym rokiem, 

w którym powstaje obowiązek podatkowy, zaś osoba fizyczna składa wspomnianą informację, 

w drugim i każdym kolejnym roku podatkowym przy ustalaniu wysokości zobowiązania 

występuje tylko jedna zmienna, tj. stawka podatku od nieruchomości ustalana corocznie przez 

radę gminy (miasta) w drodze uchwały. Wydawanie przez organy decyzji ustalających podatek 

od nieruchomości mają więc charakter schematyczny. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 

ustala ścisłe kryteria wyliczania wysokości zobowiązania1087. Zastosowawszy je, organ jest 

zobowiązany wydać decyzję administracyjną o określonej treści, tj. konkretnej kwocie do 

zapłaty. Nie posiada swobody w tym zakresie. Są to również sprawy o charakterze masowym, 

gdyż decyzje administracyjne dotyczące podatku od nieruchomości należą do jednych 

z najczęściej wydawanych przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta działających jako 

organy podatkowe1088. Wreszcie, podejmujący te decyzje organy bazują na danych 

zgromadzonych w ewidencjach podatkowych nieruchomości prowadzonych w postaci 

elektronicznej. W przypadku dużego odsetka decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku 

od nieruchomości dla osoby fizycznej wystarczyłaby coroczna modyfikacja jednej zmiennej 

spośród tych, w oparciu o które algorytm generowałby decyzje administracyjne. Chodzi 

 
1084 Art. 6 ust. 3 i 6 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 
1085 J. Bielawny, W. Modzelewski, M. Unisk (red.), Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, 

Warszawa 2021, Legalis (dostęp: 26.10.2021 r.). 
1086 J. Bielawny, W. Modzelewski, M. Unisk (red.), Ustawa… 
1087 Art. 4 i 5 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 
1088 Taki wniosek można wysunąć na podstawie danych podawanych przez Główny Urząd Statystyczny. Zgodnie 

z nimi podatek od nieruchomości był znaczącym źródłem dochodów własnych gmin w 2019 r. z udziałem na 

poziomie 24,4 proc.; zob. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2019, Warszawa 2020, s. 66.   
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o uaktualnienie stawek podatku wyznaczanych przez organ stanowiący gminy (miasta na 

prawach powiatu).   

Postępowania kończące się wydaniem decyzji ustalającej wysokość podatku od 

nieruchomości dla osób fizycznych co do zasady nie wymagają wykonania czynności 

dowodowych. Zastosowanie mechanizmu zautomatyzowanego wydawania decyzji 

administracyjnych byłoby jednak możliwe również w sprawach, w których przeprowadza się 

postępowanie dowodowe. Przykładem mogą być wspomniane już wcześniej postępowania 

w sprawie ustalenia wysokości kosztów odstąpienia od usunięcia pojazdu, które prowadzi 

starosta. Praktyka pokazuje, że w dużej mierze bazuje się w nich na dowodach mających postać 

dokumentów elektronicznych. Są to sprawy schematyczne, w których organ, w przypadku 

stwierdzenia powstania kosztów odstąpienia od usunięcia pojazdu, musi wydać decyzję 

o określonej treści. Ustawodawca nie przewiduje dla niego marginesu decyzyjnego. Wysokość 

kosztów, do pokrycia których zobowiązany jest właściciel lub użytkownik pojazdu, ustala 

bowiem corocznie rada powiatu (miasta – w przypadku miast na prawach powiatu) w drodze 

uchwały1089. Stawki dla różnych kategorii pojazdów (np. roweru, motocykla, pojazdu 

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony etc.) są zróżnicowane. Natomiast, gdy już się 

stwierdzi, że koszty powstały, to są one ryczałtowe dla danej kategorii pojazdu. 

W konsekwencji podejmowane decyzje również mają charakter powtarzalny, w tym jeśli 

chodzi o uzasadnienie. Oprócz danych strony postępowania, w treści tych dokumentów 

zmieniają się jedynie informacje o powodzie wydania dyspozycji usunięcia pojazdu1090, 

numerze dyspozycji usunięcia pojazdu oraz dane samego pojazdu. Praktyka pokazuje też, że 

mimo wszystkich tych aspektów, postępowania te są prowadzone poprzez analizę dowodów 

przez pracowników organu dla każdej takiej sprawy z osobna, a następnie przez indywidualne 

przygotowywanie decyzji administracyjnej. Jest to uciążliwe, ponieważ w miastach na prawach 

powiatu liczba postępowań w sprawie ustalenia wysokości kosztów odstąpienia od usunięcia 

pojazdu sięga kilku tysięcy rocznie. Tymczasem w tego typu sprawach automatyzacja mogłaby 

obejmować różne części postępowania. Na wstępie weryfikację materiału dowodowego. Jeśli 

ten ostatni ma charakter odpowiednio zabezpieczonych dokumentów elektronicznych, to 

nadaje się do automatycznego przetwarzania. System mógłby porównywać dane z wystawionej 

przez strażnika gminnego (miejskiego) albo policjanta dyspozycji usunięcia pojazdu, tj. 

godzinę wydania oraz odstąpienia od usunięcia pojazdu, z informacjami zawartymi w zapisach 

systemu GPS holownika dotyczącymi czynności podjętych przez przedsiębiorcę obsługującego 

 
1089 Art. 130a ust. 6 p.r.d. 
1090 Katalog przesłanek określa art. 130a ust. 1 i 2 p.r.d. 
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tego typu dyspozycje na zlecenie starosty. Porównanie polegałoby na określeniu, czy pomiędzy 

wydaniem dyspozycji usunięcia a jej odwołaniem przedsiębiorca podjął zlecenie usunięcia 

pojazdu oraz jaką wykonał pracę od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu do chwili 

odstąpienia od usunięcia. Analizie podlegałoby, czy holownik wyjechał z bazy celem realizacji 

określonej dyspozycji usunięcia, a jeśli tak – jaki dystans pokonał. Możliwość wdrożenia 

takiego rozwiązania wymagałaby osiągnięcia interoperacyjności pomiędzy systemami różnych 

podmiotów, tj. wydających dyspozycję usunięcia pojazdu (policja, straż gminna) a jednostką 

prowadzącą postępowania w sprawie ustalenia kosztów, dla których dane zawarte w dyspozycji 

mają kluczowy charakter1091. Chodzi więc w dużej mierze o interoperacyjność w wymiarze 

semantycznym, rozumianą jako zdolność co najmniej dwóch systemów teleinformatycznych 

do wymiany informacji oraz precyzyjnego określania ich znaczenia przez nadawcę 

i odbiorcę1092. Jak słusznie bowiem zauważa A. Monarcha-Matlak, „dopiero w momencie, gdy 

urzędy stosować będą jednolite procedury zbierania danych i tworzenia powiązań między nimi, 

możliwe będzie zapewnienie, że zautomatyzowane procedury we właściwy sposób będą je 

rozumiały i przetwarzały”1093.  W przypadku stwierdzenia, że zlecenie usunięcia pojazdu 

zostało podjęte i zanim je anulowano powstały jakieś koszty jego realizacji, organ powinien 

zawiadomić stronę postępowania o zebranym materiale dowodowym zmierzającym do 

obciążenia strony kosztami. Na tym etapie, w postępowaniach, w których prowadzi się 

czynności dowodowe, część stron aktywnie włącza się w postępowanie, np. kwestionując 

poczynione przez organ ustalenia. Wyjaśnianiem tych wątpliwości nadal mogliby zajmować 

się pracownicy organu. Jednakże inna część stron postępowań zachowuje postawę pasywną. Ta 

część spraw nie powinna angażować pracowników organu i mogłaby się kończyć 

automatycznym wydaniem decyzji administracyjnej zawierającym ustandaryzowane 

uzasadnienie. Dzięki temu organ dążyłby do terminowego zamykania postępowań. Część 

spraw byłaby załatwiana w ramach zautomatyzowanego procesu, podczas gdy pracownicy 

organu mogliby skupić się na tej części spraw, gdzie trzeba udzielać odpowiedzi na pisma stron.  

Przywołane wyżej przykłady to sprawy administracyjne prowadzone z urzędu. 

Zastosowanie mechanizmu zautomatyzowanego wydawania decyzji administracyjnych 

w postępowaniach prowadzonych na wniosek jest dopuszczalne, choć może być trudniejsze. 

Stanie się tak, jeżeli wniosek o wydanie decyzji administracyjnej musi być poparty materiałem 

 
1091 Zgodnie z art. 130a ust. 10h p.r.d. postępowanie w sprawie ustalenia wysokości kosztów związanych 

z usuwaniem pojazdu prowadzi i wydaje decyzję administracyjną starosta.  
1092 M. Ganczar, Zarządzanie bezpieczeństwem informacji a cyberbezpieczeństwo w podmiotach publicznych, 

[w:] A. Gryszczyńska, G. Szpor (red.), Internet. Cyberpandemia, Warszawa 2020, Legalis (dostęp: 26.10.2021 r.). 
1093 A. Monarcha-Matlak, Obowiązki… 
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dowodowym przedłożonym przez wnioskodawcę. Taki materiał często jest składany w postaci 

papierowej, zazwyczaj też wchodzące w jego skład dokumenty nie mają ustandaryzowanej 

struktury nadającej się do automatycznego przetwarzania. W takiej sytuacji, jeżeli spełnione 

byłyby pozostałe kryteria kwalifikujące sprawę administracyjną do załatwiania w ramach 

zautomatyzowanego procesu wydawania decyzji, można by pozostać przy prowadzeniu 

postępowania dowodowego przez osoby upoważnione przez organ. Natomiast po weryfikacji 

przez człowieka materiału dowodowego kwalifikującego sprawę do zakończenia jej decyzją 

o określonej treści, automatyczna mogłaby być dalsza część procedury, czyli właśnie tworzenie 

decyzji administracyjnych. Byłby to swego rodzaju hybrydowy sposób prowadzenia 

postępowania. Przykładem tego rodzaju spraw mogą być wnioski o stypendia rektora. Zgodnie 

z ustawą z 20.7.2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce1094 o ten rodzaj świadczenia 

mogą ubiegać się studenci, którzy uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe 

lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie 

krajowym1095. Stypendium przyznawane jest na semestr lub rok akademicki w drodze decyzji 

administracyjnej wydawanej przez rektora albo komisję stypendialną albo odwoławczą komisję 

stypendialną1096. W praktyce wygląda to w ten sposób, że studenci składają wnioski 

stypendialne wraz z dowodami potwierdzającymi ich osiągnięcia. Następnie organ weryfikuje 

te dowody i tworzy listy rankingowe wnioskodawców. Osoby plasujące się w górnej części 

tych list otrzymują stypendium w drodze decyzji administracyjnej, zaś studentom plasującym 

się poniżej określonego progu wydaje się decyzje o odmowie przyznania stypendium. Decyzje 

te charakteryzuje ustandaryzowana treść, w tym schematyczne uzasadnienie wskazujące, że 

zawarte w sentencji decyzji rozstrzygnięcie wynika z pozycji wnioskodawcy na liście 

rankingowej. Należy zaznaczyć, że w doktrynie pojawiają się głosy krytycznie oceniające 

lakoniczność i szablonowość uzasadnień opisywanych decyzji. M. Ganczar zauważa, że w ten 

sposób student nie jest w stanie zweryfikować, czy wszystkie przedstawione przez niego 

osiągnięcia zostały w toku postępowania zaliczone do odpowiednich kategorii, nagrodzone 

właściwą liczbą punktów rankingowych, a jeśli nie, to dlaczego1097. Powszechna praktyka jest 

jednak taka, jak wskazano wyżej. Oznacza to, że możliwy do stworzenia byłby algorytm do 

wydawania decyzji administracyjnych w oparciu o opracowaną wcześniej przez organ listę 

rankingową. Automatyzacja wyłącznie jednego z etapów postępowania administracyjnego, 

 
1094 T. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm. 
1095 Art. 91 ust. 1 ustawy z 20.7.2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
1096 Art. 86 ust. 2-3 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z 20.7.2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
1097 M. Ganczar, Uzasadnienie decyzji stypendialnej – problemy praktyczne, [w:] P. Pokorny, A. Szot, J. P. Tarno, 

Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, Lublin 2016, s. 322.  
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choć może nie wydawać się tak spektakularna, jak wyłączenie czynnika ludzkiego z całego 

postępowania, może pomóc skrócić czas oczekiwania na wydanie decyzji administracyjnej. 

W przywołanej kategorii spraw byłoby to działanie pożądane biorąc pod uwagę problemy 

z terminowością ich załatwiania1098. W opisywanym przykładzie widać również inną zaletę 

stosowania kwalifikowanej e-pieczęci do opatrywania decyzji administracyjnych. Otóż taki 

zabieg pozwoliłby uniknąć konieczności podpisywania dokumentu przez wszystkich członków 

komisji stypendialnej, co również skróciłoby czas przygotowywania decyzji.  

Kryterium wykluczającym możliwość stosowania zautomatyzowanego procesu 

wydawania decyzji administracyjnych mogłaby stanowić określona wysokość zobowiązania, 

które jest ustalane w drodze tego oświadczenia woli organu. Jest to uzasadnione tym, że 

zazwyczaj najwyższe zobowiązania wynikają z decyzji będących efektem skomplikowanych 

postępowań administracyjnych. Taką korelację widać w prowadzonych przez prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowaniach antymonopolowych w sprawie praktyk 

ograniczających konkurencję, w ramach których organ może nałożyć na przedsiębiorcę karę 

pieniężną w wysokości do 10 proc. obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym 

rok nałożenia kary1099. Inny przykład to administracyjne kary pieniężne do 20 mln euro, 

o których nałożeniu decyduje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych1100. Nawet jednak, 

gdyby wysokie zobowiązanie wynikało z decyzji wydanej w ramach schematycznej sprawy 

administracyjnej (np. podatek od nieruchomości), to powyżej pewnego limitu powinna zostać 

utrzymana kontrola pracowników organu nad opracowywaniem takiej decyzji. Dyskusyjne 

pozostaje natomiast to, jak wysoko określić taki pułap graniczny.  

Wykluczenie stosowania opisywanego mechanizmu powinno dotyczyć również spraw, 

w ramach których są wydawane decyzje mogące potencjalnie wywoływać dla adresata również 

inne konsekwencje aniżeli tylko te, które wynikają wprost z tych decyzji. Egzemplifikacją 

pokazującą działanie tego mechanizmu są decyzje w sprawie administracyjnych kar 

pieniężnych uregulowanych w ustawie z 14.12.2012 r. o odpadach1101. Otóż w art. 194 tego 

aktu prawnego uregulowano, za co właściwy organ może wymierzyć takowe sankcje. Decyzja 

administracyjna o nałożeniu kary powoduje obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej. 

To bezpośrednia konsekwencja. Jednakże właściwy organ odmawia wydania przedsiębiorcy 

 
1098Zob. np. A. Chojnowska, A. Mikulska, Awantura na UJ o stypendia dla najlepszych studentów, 

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,25511589,awantura-o-stypendia-dla-

najlepszych.html?disableRedirects=true (dostęp: 26.10.2021 r.). 
1099 Art. 106 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U. z 2021 r.  

poz. 275 ze zm.). 
1100 Art. 83 ust. 4-5 RODO. 
1101 T. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm. 
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zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jeżeli w ostatnich 

10 latach wymierzono mu co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną z art. 194 

ustawy o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 tys. zł1102. Oznacza to, że 

pośrednim skutkiem decyzji o administracyjnej karze pieniężnej może być uniemożliwienie 

ubiegania się o nowe zezwolenie niezbędne do prowadzenia regulowanej działalności 

gospodarczej. Jeżeli więc decyzja administracyjna może, choćby potencjalnie, implikować inne 

skutki prawne aniżeli te bezpośrednio w niej określone, wyłączanie czynnika ludzkiego 

z procesu jej wydawania nie wydaje się właściwe. Te potencjalne, czasem dotkliwe, pośrednie 

konsekwencje wydania decyzji administracyjnej powinny być bowiem rozważone 

w postępowaniu administracyjnym. Tymczasem pełna i wielowymiarowa ocena sytuacji 

niekoniecznie jest mocną stroną algorytmów, na których opiera się działanie systemów 

teleinformatycznych1103. 

Innym kryterium wykluczającym powinno być to, że sprawa jest prowadzona wskutek 

odwołania albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji 

administracyjnej. W procesach spoza administracji publicznej, w których rozstrzygnięcia są 

wynikiem zautomatyzowanych procesów, w różnoraki sposób gwarantuje się możliwość ich 

skontrolowania przez człowieka. Przykładem są decyzje dotyczące oceny zdolności kredytowej 

i analizy ryzyka kredytowego. Zgodnie z Prawem bankowym podejmujące decyzje banki, inne 

instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów czy też instytucje pożyczkowe mogą 

opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych 

osobowych. Jednocześnie są jednak zobowiązane zapewnić osobie, której dotyczy decyzja 

podejmowana w sposób zautomatyzowany, prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do 

podstaw podjętej decyzji, do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji 

oraz do wyrażenia własnego stanowiska1104. Podobne podejście można przyjąć w administracji 

publicznej. W tej sytuacji, jeśli decyzja administracyjna została wydana w pierwszej instancji 

w ramach zautomatyzowanego procesu z wyłączeniem czynnika ludzkiego, to w ramach 

procedury odwoławczej powinno się nie tylko zweryfikować zarzuty podnoszone w odwołaniu 

przez stronę, jak ma to miejsce już teraz, ale i przeprowadzić przez pracownika organu kontrolę 

prawidłowości rozstrzygnięcia podjętego wcześniej bez udziału człowieka. Takie rozwiązanie 

 
1102 Art. 46 ust. 1e pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach. 
1103 O omylności algorytmów w sytuacji wykorzystania ich do podejmowania decyzji mających charakter 

uznaniowy, tj. dopuszczający ocenę stanu prawnego i faktycznego (wyroki sądowe) mówił J. Cytowski na 

konferencji naukowej „Bezpieczeństwo w Internecie. Analityka danych”, która odbyła się w Warszawie 6 

i 7.6.2019 r.; zob. P. Pieńkosz, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Bezpieczeństwo w Internecie. Analityka 

danych”, Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nr 1/2020, s. 298. 
1104 Art. 105a ust. 1a Prawa bankowego. 
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w naturalny sposób wpisywałoby się w mechanizm kontroli nad procesem zautomatyzowanego 

wydawania aktów administracyjnych. Można więc się zgodzić z G. Sibigą 

i W. R. Wiewiórowskim, którzy pisząc o automatyzacji procesów w urzędach, podkreślają wagę 

nadzoru pracowników administracji nad poprawnością działania takich procesów. 

W przypadku decyzji nadzór powinien obejmować również audyt jakości informacji 

faktograficznej, na których opierają się takie akty1105.    

W pewnym zakresie można by mówić o korzyściach ekonomicznych, ponieważ 

utrzymanie jednej kwalifikowanej e-pieczęci organu jest tańsze aniżeli utrzymanie 

kwalifikowanych e-podpisów szeregu pracowników. Teoretycznie znaczenie tej korzyści jest 

jednak mniejsze od 5.10.2021 r., w związku z wprowadzeniem możliwości opatrywania 

dokumentów elektronicznych wytwarzanych przez organ administracji publicznej podpisami 

zaufanym i osobistym. Z drugiej strony stosowanie w miejscu pracy przez urzędników ich 

podpisów zaufanych i osobistych może okazać się problematyczne. Wynika to z konstrukcji 

tych e-podpisów. Otóż pracodawca może wykupić swoim pracownikom instrumentarium 

niezbędne do posługiwania się przez nich w ramach czynności służbowych kwalifikowanym e-

podpisem. Jednocześnie pracownik organu administracji publicznej na własny użytek, tj. 

w sferze życia prywatnego, również może dokonać takiego zakupu. W efekcie jedna osoba 

może mieć kilka kwalifikowanych podpisów elektronicznych, odrębnie na potrzeby pracy i na 

użytek własny.  Takie rozgraniczenie nie występuje w przypadku podpisów zaufanego 

i osobistego. Dana osoba może posiadać po jednym takim e-podpisie, co oznacza, że musiałaby 

go stosować we wszystkich obszarach swojej aktywności, niezależnie, czy działa jako 

pracownik organu administracji publicznej, czy też jako osoba prywatna. Ponadto wejście przez 

pracownika organu w posiadanie podpisu zaufanego lub osobistego wymagałoby zobligowania 

go przez pracodawcę do podjęcia kroków w tym kierunku. Tymczasem takie praktyki 

w przeszłości, gdy np. pracownicy urzędów skarbowych byli skłaniani przez pracodawców do 

zakładania profili zaufanych ePUAP, spotykały się ze sprzeciwem tychże pracowników1106. 

Koniec końców może być więc tak, że w administracji publicznej dominującym rodzajem 

pozostanie kwalifikowany podpis elektroniczny, co oznacza, że organ nadal będzie ponosił 

koszty utrzymania tego narzędzia dla swoich pracowników. W takiej sytuacji zasadnym wydaje 

się rozważanie wdrożenia kwalifikowanej e-pieczęci w kontekście efektywności kosztowej 

 
1105 G. Sibiga, W. R. Wiewiórowski, Automatyzacja rozstrzygnięć i innych czynności w sprawach indywidualnych 

załatwianych przez organ administracji publicznej, [w:] J. Gołaczyński (red.), Informatyzacja postępowania 

sądowego i administracji publicznej, Warszawa 2010, s. 241. 
1106 http://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=24438 (dostęp: 26.10.2021 r.).  
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funkcjonowania administracji publicznej. Pod tym pojęciem należy rozumieć realizację 

określonego zadania najmniejszym możliwym kosztem1107. 

Określenie, czy zastąpienie w bieżącej działalności organu administracji publicznej 

kwalifikowanego e-podpisu kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną przyniesie oszczędności 

kosztowe jest możliwe poprzez wyliczenie, ilu zestawom do składania e-podpisu odpowiada 

inwestycja w jeden zestaw do opatrywania dokumentów e-pieczęcią. Taką próbę podjęto 

w tabeli 7 (poniżej). Końcową liczbę (kol. 4) uzyskuje się jako iloraz kosztu utrzymania 

instrumentarium dla jednej e-pieczęci (kol. 3) i kosztu eksploatacji jednego zestawu do składnia 

e-podpisu (kol. 2). Jeżeli organ utrzymuje mniej zestawów do składania e-podpisu niż wskazuje 

uzyskany wynik, to z jego perspektywy inwestycja w e-pieczęć nie jest zasadna od strony 

ekonomicznej. Z kolei, jeżeli w danej jednostce administracji publicznej jest więcej zestawów 

do składania e-podpisu niż wskazuje uzyskany wynik, wdrożenie e-pieczęci w miejsce e-

podpisu przyniosłoby korzyści w postaci obniżenia kosztów. Im liczba utrzymywanych 

zestawów do składania e-podpisu jest wyższa ponad uzyskany wynik (kol. 4) , tym zastąpienie 

tych e-podpisów zestawem do składania e-pieczęci oznacza osiągnięcie większych korzyści.  

W ramach wyliczenia porównano koszty netto utrzymania zestawu do składania 

kwalifikowanego e-podpisu składającego się z czytnika do karty kryptograficznej 

z certyfikatem ważnym przez dwa lata. Takie same kryteria przyjęto dla zestawu do składania 

kwalifikowanej pieczęci elektronicznej. Porównanie objęło wszystkich kwalifikowanych 

dostawców usług zaufania ujętych na polskiej zaufanej liście.  

 

Tabela 7. Porównanie kosztów utrzymania instrumentarium do składnia 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz kwalifikowanej pieczęci elektronicznej 

 

1 2 3 4 

Dostawca usług 

zaufania 

Cena netto za zestaw z 

kartą i czytnikiem do 

składania 

kwalifikowanego e-

podpisu 

Cena netto za zestaw z 

kartą i czytnikiem do 

składania kwalifikowanej 

e-pieczęci 

Liczba zestawów do składania 

kwalifikowanego e-podpisu, 

którą można zakupić za cenę 

zestawu do składania 

kwalifikowanej e-pieczęci 

 
1107 T. Żylicz, Efektywność kosztowa, Aura, nr 6/2017, s. 22. 
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Asseco Data 

Systems S.A. 

279,00 zł1108 1699,00 zł1109 6,08 

EuroCert Sp. z 

o.o. 

249,00 zł1110 1649,00 zł1111 6,62 

ENIGMA 

Systemy Ochrony 

Informacji Sp. z 

o.o.  

275,00 zł1112 1629,00 zł1113 5,92 

Krajowa Izba 

Rozliczeniowa 

S.A. 

278,00 zł1114 1655,00 zł1115 5,95 

Polska Wytwórnia 

Papierów 

Wartościowych 

283,00 zł1116 1649,00 zł1117 5,82 

ŚREDNIA 272,80 zł 1656,20 zł 6,07 

 

Analiza polskiego rynku usług zaufania prowadzi do wniosku, że koszt utrzymania 

instrumentarium do składania jednej kwalifikowanej e-pieczęci odpowiada średnio kosztom 

eksploatacji sześciu zestawów do posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Oznacza to, że jeżeli w danej jednostce jest utrzymywanych mniej niż sześć zestawów do 

składania kwalifikowanego e-podpisu, to zastąpienie ich kwalifikowaną pieczęcią 

elektroniczną nie przyniesie korzyści ekonomicznych. Natomiast, jeśli utrzymywanych jest 

więcej niż sześć zestawów niezbędnych do posługiwania się kwalifikowanym e-podpisem, to 

wdrożenie w ich miejsce jednej kwalifikowanej pieczęci elektronicznej pozwoli obniżyć koszty 

funkcjonowania jednostki. Oczywiście przywołane wyliczenia mają charakter orientacyjny. Na 

przestrzeni czasu zmianie ulegać mogą ceny oferowane przez dostawców usług zaufania. 

 
1108 https://sklep.certum.pl/podpis-elektroniczny-w-zestawie-z-karta-i-czytnikiem-certum-standard.html (dostęp: 

28.6.2021 r.). 
1109 https://sklep.certum.pl/pieczec-elektroniczna-certum-mini.html (dostęp: 28.6.2021 r.). 
1110 https://sklep.eurocert.pl/pl_PL/p/Kwalifikowany-Podpis-Elektroniczny/101?a2_b4_ (dostęp: 28.6.2021 r.). 
1111 https://sklep.certum.pl/pieczec-elektroniczna-certum-mini.html (dostęp: 28.6.2021 r.). 
1112 https://www.cencert.pl/produkt/podpis-elektroniczny-kwalifikowany-na-karcie/ (dostęp: 28.6.2021 r.). 
1113 https://www.cencert.pl/produkt/pieczec-kwalifikowana-zestaw-standard/ (dostęp: 28.6.2021 r.). 
1114 https://szafir.kir.com.pl/eshop-web/items.html?id=3 (dostęp: 28.6.2021 r.). 
1115 https://szafir.kir.com.pl/eshop-web/items.html?id=191 (dostęp: 28.6.2021 r.). 
1116 https://sklep.sigillum.pl/#/product/information?id=15 (dostęp: 28.6.2021 r.). 
1117 https://sklep.sigillum.pl/#/product/information?id=16 (dostęp: 28.6.2021 r.). 
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Jednostki administracji publicznej mogą również uzyskiwać rabaty względem cen rynkowych, 

jeśli składają zamówienie na większą liczbę zestawów do składania e-podpisu czy też e-

pieczęci. Poza tym powyższe dane dotyczą standardowych zestawów. Z kolei indywidualnie 

wyceniane są usługi polegające na instalacji modułu kryptograficznego HSM w siedzibie 

dysponenta pieczęci elektronicznej i zintegrowanie mechanizmu generowania e-pieczęci 

z systemami teleinformatycznymi zarządzanymi przez dysponenta. Tymczasem dla części 

organów to drugie rozwiązanie może być bardziej pożądane. Dlatego też kalkulacja wpływu 

wdrożenia e-pieczęci na efektywność kosztową urzędu powinna mieć charakter indywidualny 

dla każdej takiej jednostki. Niemniej przywołane wyliczenia wskazują na pewną prawidłowość, 

że próg osiągnięcia korzyści ekonomicznych wskutek zastąpienia w administracji publicznej e-

podpisu pieczęcią elektroniczną organu jest niski. 

 

5.5. Odrębności funkcji pieczęci elektronicznej realizowanych w obrocie 

cyfrowym względem funkcji pieczęci tradycyjnej w obrocie papierowym  

Pieczęć tradycyjną i pieczęć elektroniczną łączy nie tylko językowe podobieństwo, ale 

i motywacje stojące za chęcią używania tych narzędzi w obrocie prawnym. Należy jednak 

wystrzegać się uproszczonych twierdzeń, że e-pieczęć w elektronicznym obrocie prawnym 

stanowi odpowiednik w skali jeden do jednego pieczęci tradycyjnej stosowanej w przypadku 

dokumentów papierowych.  

 Różnice zaczynają się już na poziomie określenia dysponenta pieczęci. W przypadku 

pieczęci tradycyjnej występuje podział na pieczęci podmiotów niebędących osobami 

fizycznymi oraz imienne pieczęci osób fizycznych. Jest to podział usankcjonowany prawnie, 

ponieważ nie brakuje przepisów wskazujących na możliwość używania pieczęci imiennej. 

Przykładem jest ustawa z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych1118, która wprost wskazuje, że 

komornik, tudzież jego zastępca, jest uprawniony do używania pieczęci urzędowej z godłem 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęci imiennej1119. Również określane w drodze aktów 

prawnych wzory różnego rodzaju dokumentów składanych w postaci papierowej 

niejednokrotnie przewidują miejsce na przybicie imiennej pieczęci osoby podpisującej się pod 

dokumentem. Przykładem jest wzór imiennego upoważnienia funkcjonariusza Agencji 

 
1118 T. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 850 ze zm. 
1119 Art. 6 ust. 1-2 ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych. 
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Bezpieczeństwa Wewnętrznego, stanowiącego podstawę udostępnienia danych osobowych1120. 

Zdarzają się akty prawne określające wzór pieczęci imiennej, jak rozporządzenie ministra 

zdrowia z 29.11.2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych1121.  

W przypadku pieczęci elektronicznej taki podział nie występuje. Niezależnie od tego, 

czy do opatrzenia dokumentu używa jej człowiek, np. pracownik organu administracji 

publicznej, czy też jest wykorzystywana w ramach procesu automatycznego generowania e-

dokumentów, pozostaje pieczęcią elektroniczną osoby prawnej. Ergo obowiązujące w UE ramy 

prawne nie przewidują istnienia e-pieczęci osoby fizycznej. Oznacza to, że o ile pieczęć 

tradycyjna, w zależności od rodzaju, może pełnić funkcję identyfikacji osoby prawnej lub 

fizycznej wystawiającej dokument w postaci papierowej, o tyle pieczęć elektroniczna zawsze 

wiąże pochodzenie dokumentu z osobą prawną. Rozwiązaniem pozwalającym na pośrednią 

identyfikację człowieka, czyli przedstawiciela osoby prawnej, który opatrzył dokumentu e-

pieczęcią, jest wskazywanie w treści dokumentu imienia, nazwiska oraz stanowiska 

służbowego tej osoby. 

Brak odpowiednika imiennej pieczęci tradycyjnej w cyfrowym obrocie prawnym nie 

stoi na przeszkodzie elektronizacji kolejnych kategorii dokumentów. Prawodawca zazwyczaj 

radzi sobie z tym problemem w ten sposób, że wprowadza zastrzeżenie, iż wymóg użycia 

imiennej pieczęci nie dotyczy sytuacji, gdy dany dokument jest sporządzany w postaci 

elektronicznej. Podobne rozwiązanie jest stosowane w sytuacji, gdy wzór dokumentu 

przewiduje miejsce na pieczęć osoby prawnej. Przykładem są wzory zaświadczeń określone 

w drodze rozporządzenia ministra finansów z 29.12.2015 r. w sprawie zaświadczeń 

wydawanych przez organy podatkowe1122.  

W sytuacji, gdy określony przepisami wzór dokumentu w postaci papierowej 

przewiduje miejsce na opatrzenie go tradycyjną pieczęcią osoby prawnej, a jednocześnie 

określony dokument może być wydany również w postaci elektronicznej, to nie należy e-

pieczęci traktować jako zamiennika pieczęci tradycyjnej. Innymi słowy, z możliwości użycia 

pieczęci tradycyjnej na dokumencie w postaci papierowej nie wynika automatycznie opcja 

użycia e-pieczęci do opatrzenia tego samego rodzaju dokumentu, tyle że tworzonego w postaci 

elektronicznej. Musi istnieć podstawa prawna sankcjonująca możliwość użycia pieczęci 

elektronicznej. Przykładowo, jeżeli zaświadczenie wydawane przez organ w postaci papierowej 

 
1120 Załącznik do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 26.6.2002 r. w sprawie wzoru imiennego 

upoważnienia funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowiącego podstawę udostępnienia 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 93, poz. 829). 
1121 Dz. U. z 2002 r. nr 210, poz. 1792. 
1122 T. jedn. Dz. U. 2020 poz. 730. 
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opatruje się tradycyjną pieczęcią urzędową i podpisem upoważnionego pracownika, to aby to 

samo zaświadczenie wystawiane w postaci elektronicznej opatrzeć e-pieczęcią, trzeba 

dysponować do tego podstawą prawną. Niejednokrotnie jest bowiem tak, że dokumenty 

elektroniczne dla swojej ważności wymagają użycia podpisu elektronicznego osoby 

sporządzającej taki dokument.  

 Inną różnicą pomiędzy pieczęcią tradycyjną a elektroniczną jest możliwość pełnienia 

przez tę drugą funkcji nośnika oświadczeń woli. Pieczęć tradycyjna w wiekach swojej 

świetności, czyli w średniowieczu, zastępowała podpisy osób, np. monarchów, które wydawały 

dokumenty stanowiące w istocie oświadczenia woli. W czasach współczesnych pieczęć 

tradycyjna utraciła zdolność do realizacji tej funkcji. Z racji uwarunkowań technicznych, czyli 

de facto prostoty wykonania tego narzędzia, nie istnieją bowiem mechanizmy umożliwiające 

weryfikację autentyczności pieczęci. Inaczej jest w przypadku własnoręcznych podpisów osób 

fizycznych, których autentyczność można analizować dzięki grafologii. Z kolei pieczęć 

elektroniczna, w zakresie rozwiązań technicznych podobna do podpisu elektronicznego, może 

być nośnikiem oświadczeń woli. Co prawda nie wystarczą do tego ramy prawne ustanowione 

rozporządzeniem eIDAS i potrzebne są odpowiednie przepisy formułowane przez legislatury 

krajowe, niemniej e-pieczęć jest tym rodzajem pieczęci, który urzeczywistnia odnowienie 

funkcji tego narzędzia, jako nośnika oświadczeń woli.  

 W odniesieniu do drugiej głównej funkcji pieczęci, czyli zabezpieczania autentyczności 

pochodzenia dokumentów, dyskusyjne pozostaje, czy wypełniają ją oba opisywane rodzaje 

pieczęci, czy jest to jednak cecha różnicująca. W przypadku e-pieczęci wątpliwości nie ma. Już 

na poziomie rozporządzenia eIDAS unijny prawodawca, jako cel używania pieczęci 

elektronicznej wyznaczył zabezpieczanie danych w postaci elektronicznej w związku 

z koniecznością budowy zaufania do elektronicznego obrotu prawnego. Z kolei 

uwarunkowania techniczne e-pieczęci pozwalają realizować tę funkcję. Jeśli chodzi o pieczęć 

tradycyjną, to przez wieki jej domeną było zabezpieczanie dokumentów w postaci papierowej. 

Funkcja ta mogła być realizowana, ponieważ dostęp do pieczęci był reglamentowany, zaś 

sposób jej wykonania nie pozwalał na przygotowanie pieczęci bez posiadania odpowiednich 

surowców, narzędzi i umiejętności. Współcześnie pieczęć tradycyjna się upowszechniła. 

Dostęp do niej jest łatwy. Natomiast sposób wykonania nie stanowi zabezpieczenia przed 

możliwością jej fałszowania. Szczególnie, gdy jako pieczęć traktuje się również nadruk 

komputerowy na dokumencie. Jednocześnie uczestnicy obrotu prawnego wciąż tworzą 

przeświadczenie, że obecność pieczęci na dokumencie w postaci papierowej podnosi jego 

wiarygodność. Dotyczy to szczególnie podmiotów administracji publicznej. W przyjętym przez 
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Radę Ministrów w czerwcu 2018 r. w formie zapisu do protokołu dokumencie „Informacja 

dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli 

i przedsiębiorców” zauważono, że wymóg identyfikacji podmiotów i osób w obrocie prawnym 

przy pomocy pieczęci jest wprowadzany nie tylko w przepisach ustawowych, aktach 

wykonawczych, ale także w pragmatykach przyjmowanych przez podmioty załatwiające 

sprawy publiczne1123. Jednocześnie sam prawodawca zaczął dostrzegać, że wymóg stosowania 

pieczęci lub pieczątek stanowi zbędny formalizm, ponieważ nie wpływa na zwiększenie 

bezpieczeństwa obrotu oraz ochronę innych istotnych wartości1124. Mając to wszystko na 

względzie można się skłaniać ku wskazaniu, że zdolność do realizacji funkcji zabezpieczania 

dokumentów w warstwie praktycznej jest kryterium różnicującym pieczęć tradycyjną 

i elektroniczną. O ile cechy tej pierwszej współcześnie nie pozwalają skutecznie realizować 

takiej funkcji w obrocie prawnym z wykorzystaniem dokumentów w postaci papierowej, o tyle 

ta druga z powodzeniem może stanowić takie zabezpieczenie w elektronicznym obrocie 

prawnym.  

 Odwrotnie prezentuje się sytuacja pieczęci tradycyjnej i elektronicznej w odniesieniu 

do funkcji zabezpieczania przedmiotów mających postać fizyczną. Jest to funkcja niezmiennie 

od lat wykorzystywana chociażby przez różne służby do zabezpieczania śladów na miejscach 

zdarzeń przez nie badanych. Odcisk pieczęci umieszcza się, po zalakowaniu, chociażby na 

pojemnikach, w których zabezpieczono ślady krwi, włosów, włókien czy też substancji 

płynnych1125. Innym przykładem są torebki foliowe, w których umieszcza się próbki 

narkotyków, obszywa się nićmi wzdłuż krawędzi otworu, a końce nici łączy się i przymocowuje 

lakiem, bądź tworzywem polimerowym, w którym odciska się metalową pieczątkę 

funkcjonariusza, tzw. referentkę1126. Pieczęcią tradycyjną można zabezpieczać również 

pomieszczenia. Przykładem jest działanie urzędników unijnych instytucji odpowiadających za 

egzekwowanie przepisów prawa konkurencji. Otóż w trakcie prowadzenia kontroli 

przedsiębiorstw lub związków przedsiębiorstw w sprawach antymonopolowych, 

 
1123 https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r95474533760286,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-przyjecia-

Informacji-dotyczacej-deregul.html (dostęp: 2.11.2020 r.). 
1124 Uzasadnienie do projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu 

leczniczego, s. 2, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321832/katalog/12594897#12594897 (dostęp: 26.10.2021 

r.). 
1125 L. Bieliński, W. Miś, Kryminalistyczno-procesowe zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia, Piła 2009, 

s. 13, 18-19. 
1126 Par. 21 ust. 1 wytycznych nr 25 Komendanta Głównego Straży Granicznej z 8.3.2005 r. w sprawie techniczno-

kryminalistycznego sposobu utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych w postaci dokumentów oraz 

środków odurzających i psychotropowych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. Komendy Głównej 

Straży Granicznej z 2005 r. nr 3, poz. 17).  
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przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz towarzyszące im osoby, które zostały upoważnione 

do prowadzenia inspekcji, mają prawo pieczętowania wszelkich pomieszczeń przedsiębiorstwa 

i ksiąg lub rejestrów na czas i w zakresie koniecznym do przeprowadzenia kontroli1127. Celem 

takiego działania jest oczywiście potrzeba zabezpieczenia dowodów zgromadzonych w tychże 

pomieszczeniach. Złamanie pieczęci, do którego doszło w wyniku działania lub zaniedbania, 

jest traktowane jako poważne naruszenie prawa i grozi nałożeniem grzywny o wysokości do 

1 proc. całkowitego obrotu uzyskanego przez przedsiębiorstwo lub związek przedsiębiorstw 

w poprzedzającym roku obrotowym1128. I rzeczywiście, za to naruszenie wymierzane są kary 

sięgające wielu milionów euro1129. Jak wyjaśnia B. Miedzianowski, uszkodzenie pieczęci nie 

polega przy tym na ich fizycznym podarciu, gdyż jest ona wykonana z odpornego materiału 

plastikowego. Natomiast przy próbie uszkodzenia, jeśli dochodzi do usunięcia pieczęci 

z podłoża, na którym została umieszczona, w miejscu naklejenia występują nieodwracalne 

znaki VOID, wskazujące na fizyczne uszkodzenie pieczęci lub podjęcie takiej próby1130. 

Innymi słowy, takie znaki wystąpią np. przy oderwaniu pieczęci i ponownym jej przyklejeniu, 

ale już się nie pojawią, jeżeli pieczęć będzie wystawiona na wilgoć, działanie standardowych 

środków czyszczących czy też drgań ścian, które nie powodują odklejenia pieczęci1131.  

Z racji swoich cech e-pieczęć może realizować przypisane jej funkcje jedynie 

w elektronicznym obrocie prawnym. W żadnej mierze nie zastąpi więc tradycyjnej pieczęci do 

zabezpieczania przedmiotów i pomieszczeń. Jednocześnie taki stan rzeczy prowadzi do 

wniosku, że choć rola pieczęci tradycyjnej w zakresie zabezpieczania dokumentów słabnie, 

o tyle pozostaną obszary, czyli właśnie zabezpieczanie przedmiotów mających postać fizyczną 

i pomieszczeń, gdzie jej całkowite zredukowanie, a więc znalezienie innego środka, nie wydaje 

się możliwe.  

Przeciwnicy tezy, że e-pieczęć nie może przejąć od pieczęci tradycyjnej funkcji 

zabezpieczania przedmiotów mających postać fizyczną, teoretycznie mogliby podnieść 

przykład urządzeń stosowanych chociażby w Azji do zabezpieczania kontenerów towarowych. 

Te ostatnie, zamiast z wykorzystaniem tradycyjnej pieczęci, są plombowane przy użyciu 

 
1127 Art. 20 ust. 2 lit. d rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie 

reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz. Urz. UE z 2003 r. L 1, s. 1). 
1128 Art. 23 ust. 1 lit. e rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie 

reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz. Urz. UE z 2003 r. L 1, s. 1). 
1129 Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej z 30.1.2008 r. wydanej zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1/2003 (Sprawa COMP/B-1/39.326 – E.ON Energie AG) (Dz. Urz. UE z 2003 r. C 240, s. 6). 
1130 B. Miedzianowski, O obowiązku współdziałania w toku kontroli w postępowaniu przed organami 

antymonopolowymi – raz jeszcze, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 3/2018, s. 103-104. 
1131 Wyrok Trybunału Unii Europejskiej z 22.11.2012 r. – E.ON Energie AG przeciwko Komisji Europejskiej, 

sygn. akt C-89/11 P (Dz. Urz. UE z 2003 r. C 26, s. 4). 
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narzędzia przypominającego miniaturowy komputer. Urządzenia te mogą być wyposażone 

w moduł GPS. Nieuprawnione naruszenie plomby powoduje wysłanie przez urządzenie 

sygnału alarmowego do sieci, z którą jest połączone1132. To z kolei pozwala zareagować 

odpowiednim służbom w celu ochrony kontenera i zapobieżenia sabotażowi. W azjatyckiej 

literaturze przedmiotu urządzenie to jest określane właśnie mianem „pieczęci elektronicznej” 

1133. Teoretycznie można by więc wskazać, że ten rodzaj urządzenia zwany e-pieczęcią stanowi 

odpowiednik pieczęci tradycyjnej stosowanej do plombowania przedmiotów czy pomieszczeń. 

Problem polega na tym, że wspomniane urządzenie, choć określane pojęciem „pieczęć 

elektroniczna”, nie jest nią w świetle unijnego rozumienia tego terminu. Podstawą 

europejskiego sposobu definiowania tego pojęcia jest wskazanie, że e-pieczęć to dane w postaci 

elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w tej samej 

postaci. W opisanym przykładzie takie powiązanie nie występuje. Kontenery towarowe są 

bowiem przedmiotami o charakterze materialnym.  

W określonych sytuacjach pieczęci tradycyjnej można również przypisać rolę swego 

rodzaju symbolu. Jest tak chociażby w przypadku pieczęci urzędowej notariusza, która zawiera 

wizerunek orła. Stanowi ona symbol łączności notariusza z państwem oraz materialny przejaw 

funkcji przekazanej przez to państwo, a sprawowanej przez notariusza, tj. uczestnictwa 

w budowaniu przez Rzeczpospolitą Polską bezpieczeństwa obrotu prawnego, w szczególności 

w sferze obrotu nieruchomościami1134. Świadomość, że pieczęć tradycyjna w określonych 

przypadkach stanowi symbol określonych wartości czy też powiązań jej dysponenta 

z państwem, była tak silna, że w części publikacji koncepcję zastępowania pieczęci urzędowej 

e-pieczęcią określano, jako zbyt nierealną, ponieważ „niemożliwe jest utworzenie 

elektronicznej pieczęci z wizerunkiem orła”1135. Jednocześnie brak urzędowej pieczęci 

elektronicznej, stanowiącej odpowiednik okrągłych tradycyjnych pieczęci urzędowych, obniżał 

rangę dokumentów w postaci elektronicznej. Do pewnego momentu odpisy, wyciągi 

i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego miały moc dokumentów urzędowych tylko, 

jeśli zostały wydane w postaci papierowej. To ograniczenie wynikało właśnie z tego, że 

dokumenty papierowe były opatrywane pieczęcią urzędową z wizerunkiem orła, podczas gdy 

 
1132 K. Daschkovska, Decision Support in Supply Chains Based on E-Seals Secure System, IFAC-PapersOnLine, 

nr 1/2017, s. 14224-14225. 
1133 D. K. Kim, M. Lee, Y. S. Kang, S. Chung, W. Yoon, J. Min, H. Kim, Design and Performance Analysis of 

Electronic Seal Protection Systems Based on AES, ETRI Journal, nr 6/2007, s. 755-756. 
1134 A. Rataj, A. J. Szereda, Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1–78d Prawa o notariacie, Warszawa 2019, 

Legalis (dostęp: 26.10.2021 r.). 
1135 B. Kaczmarek-Templin, Dowód… 
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e-dokumenty mogły być zabezpieczane „tylko” podpisem elektronicznym1136.   Czas pokazał, 

że pieczęć elektroniczna, siłą rzeczy, rzeczywiście nie posiada wymiaru symbolicznego, gdyż 

nie ma charakteru materialnego, niemniej jej wartość jako narzędzia do zabezpieczania 

dokumentów jest znacznie wyższa aniżeli tradycyjnej pieczęci urzędowej. 

 Obecnie spektrum możliwości wykorzystania e-pieczęci w cyfrowym obrocie prawnym 

jest nieporównywalnie większe aniżeli pieczęci tradycyjnej w obrocie prawnym opartym na 

dokumentach w postaci papierowej. Taka różnica pozycji wynika z jednej strony ze słabości 

współczesnej pieczęci tradycyjnej, zaś z drugiej z mocnych stron e-pieczęci. Znamienne jest 

jednak to, że funkcje, jakie może pełnić e-pieczęć w odniesieniu do danych w postaci 

elektronicznej są tożsame z funkcjami, jakie pieczęć tradycyjna pełniła na przestrzeni wieków 

w odniesieniu do dokumentów papierowych. Potwierdza to zasadność twierdzenia, że e-pieczęć 

jest rodzajem pieczęci i w kontekście postępującej elektronizacji obrotu prawnego stanowi 

naturalną następczynię pieczęci tradycyjnej.  

 

5.6. Podsumowanie 

Istniejące ramy prawne pieczęci elektronicznej nie są wystarczające dla zapewnienia temu 

narzędziu szerokiego wykorzystania w elektronicznym obrocie prawnym, przy czym 

niedoskonałości przepisów mają inny charakter w zależności od tego, o której z funkcji e-

pieczęci mowa.   

  Jeśli chodzi o gwarantowanie autentyczności pochodzenia i integralności danych 

w postaci elektronicznej, używanie e-pieczęci mogłoby przyczynić się do ograniczenia 

problemu występowania w obrocie prawnym niezabezpieczonych e-dokumentów. Obecnie 

nierzadką praktyką jest wymiana dokumentów elektronicznych, które nie posiadają 

jakichkolwiek zabezpieczeń, co jest zjawiskiem niepożądanym w kontekście rosnącej skali 

działań cyberprzestępców bazujących na sfałszowanych dokumentach. Praktyka ta występuje 

również w obrębie administracji publicznej, w tym także w odniesieniu do dowodów w postaci 

elektronicznej wykorzystywanych w prowadzonych postępowaniach. Przepisy wskazujące na 

możliwość użycia e-pieczęci do zabezpieczenia określonych kategorii e-dokumentów mają 

charakter punktowy, co oznacza, że gdy takich punktów nie ma wiele, to i zakres stosowania e-

pieczęci pozostaje ograniczony. Uzupełnienie ram prawnych mogłoby polegać na 

wprowadzeniu szerszego nakazu stosowania pieczęci elektronicznej do zabezpieczania e-

 
1136 A. Opalski, Europejskie prawo spółek, Warszawa 2010, Lex (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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dokumentów, również poprzez sformułowanie go w postaci generalnej, a nie punktowej 

regulacji. Chodzi szczególnie o sektor administracji publicznej, zaś wzorem mogą być przepisy 

czeskie, gdzie e-pieczęć jest domyślnie używana przez organy państwa, samorządu 

terytorialnego lub inne osoby prawne utworzone przez państwo lub jednostkę samorządu 

terytorialnego do zabezpieczania wszystkich tych e-dokumentów, w przypadku których nie 

wykorzystuje się e-podpisu osoby fizycznej. Gdyby wprowadzono taki nakaz w Polsce, 

oznaczałoby to, że pieczęć elektroniczna stałaby się jednym z beneficjentów skłonności 

krajowego prawodawcy do przymusowej elektronizacji kolejnych obszarów obrotu prawnego, 

w których jedną ze stron jest podmiot administracji publicznej. Jej przejawami, oprócz 

przywołanego już przykładu procedury uzyskania bonu turystycznego, są zmiany 

w procedurach uzyskiwania świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start” oraz 

świadczenia wychowawczego. W przypadku tego pierwszego zmiany obowiązują od 

1.7.2021 r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15.6.2021 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wniosek 

o świadczenie i załączniki do wniosku składane są wyłącznie w postaci elektronicznej1137.  Co 

więcej, jeżeli wnioskodawca nie może złożyć jakiegoś załącznika w postaci dokumentu 

elektronicznego, bo np. załącznik w oryginale ma postać papierową, to musi sporządzić 

odwzorowanie cyfrowe takiego dokumentu i uwierzytelnić je kwalifikowanym e-podpisem, 

podpisem osobistym, podpisem zaufanym albo w inny sposób zapewniający możliwość 

potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci 

elektronicznej1138. Podobne zmiany wdrożono przy świadczeniu wychowawczym 1139 oraz 

rodzinnym kapitale opiekuńczym. Oznacza to, że wprowadzenie nakazu zabezpieczania e-

pieczęcią określonych kategorii danych w postaci elektronicznej byłoby działaniem 

wpisującym się w pewną tendencję występującą w polskim prawodawstwie. Oczywiście 

propozycjom tego rodzaju nakazów towarzyszą często głosy przeciwne1140. Upływ czasu 

potwierdza jednak, że ich wprowadzanie koniec końców jest nieuniknione. Przykładowo, 

J. Gołaczyński i D. Szostek już w 2009 r. pisali o konieczności objęcia organów administracji 

publicznej obowiązkiem doręczania dokumentów innym organom wyłącznie w postaci 

 
1137 Par. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 15.6.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry start”. 
1138 Par. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 15.6.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry start”. 
1139 M. Topolewska, Wnioski o 500+ tylko online, Dziennik Gazeta Prawna, nr 99/2021, s. B9. 
1140 Zob. np. M. Topolewska, Zmiany w 500+ budzą wiele wątpliwości, Dziennik Gazeta Prawna, nr 159/2021, 

s. B1. 
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elektronicznej1141. Przez lata takie postulaty pozostawały bez odpowiedzi prawodawcy, by 

1.6.2017 r. weszła w życie nowelizacja k.p.a.1142, która wprowadziła zasadę, że jeśli stroną lub 

innym uczestnikiem postępowania administracyjnego jest podmiot publiczny obowiązany do 

udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej, to doręczenia dokumentów 

dokonuje się na tę skrzynkę1143. 

W przypadku przepisów regulujących rolę pieczęci elektronicznej jako nośnika 

oświadczeń woli osób prawnych, to są one jeszcze mniej rozbudowane aniżeli przepisy 

odnoszące się do zabezpieczania e-pieczęcią danych w postaci elektronicznej. Taka sytuacja 

nie jest korzystna. Z jednej strony rozporządzenie eIDAS nie narzuca systemom prawa 

krajowego państw członkowskich UE konieczności dopuszczenia pieczęci elektronicznej do 

procesu składania oświadczeń woli osoby prawnej. Wynika to z motywu 21 rozporządzenia 

eIDAS, zgodnie z którym akt ten nie powinien obejmować aspektów związanych 

z zawieraniem i ważnością umów lub innych obowiązków prawnych, w przypadku gdy istnieją 

wymogi dotyczące formy wprowadzone na mocy prawa krajowego. Z drugiej strony, jak 

pokazuje opisany w tym rozdziale niniejszego opracowania przykład oświadczeń woli 

w czynnościach bankowych, istnieje zapotrzebowanie na wykorzystanie pieczęci 

elektronicznej właśnie w obszarze tych oświadczeń. Problematyczne jest jednak to, że 

podstawy prawnej do wykorzystywania e-pieczęci w ten sposób rynek zaczyna doszukiwać 

w jednym z rozporządzeń wykonawczych, a więc w akcie podustawowym. Kwestia 

prawidłowości takiego działania pozostaje dyskusyjna, niemniej to praktyka banków, a nie 

dyskusje doktryny, zaczyna wyznaczać kierunki interpretacyjne. Pewnym jest to, że taki stan 

to efekt braku podjęcia przez krajowego prawodawcę próby kompleksowego uregulowania roli 

pieczęci elektronicznej w poszczególnych formach czynności prawnych opisanych w k.c. 

Także w stosunkach administracyjnoprawnych nie jest jasne, czy oświadczenia woli organów 

administracji publicznej mogą być opatrywane wyłącznie e-pieczęcią. Od 5.10.2021 r. 

obowiązują przepisy k.p.a. oraz o.p. dopuszczające prowadzenie i załatwianie spraw m.in. przy 

użyciu pism w postaci elektronicznej opatrzonych e-pieczęcią, ale już są wątpliwości, czy 

można je stosować do oświadczeń woli organów, skoro obligatoryjnym elementem zarówno 

decyzji administracyjnych, jak i postanowień, są podpisy upoważnionych osób. Przełamanie 

wieloletniej praktyki urzędniczej, mającej swoją podstawę w przepisach, a polegającej na 

 
1141 J. Gołaczyński, D. Szostek, Czy pieczęć elektroniczna ma szansę usprawnić e-administrację?, Monitor 

Prawniczy, nr 5/2009. 
1142 Ustawa z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935). 
1143 Art. 392 k.p.a. 
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umieszczaniu pod oświadczeniem woli organu podpisu osoby sprawującej funkcję tegoż 

organu, bądź podpisu pracownika organu administracji publicznej, wymaga sformułowania 

jednoznacznych przepisów. Nie jest to oczekiwanie nadmiarowe wobec ustawodawcy. Słusznie 

bowiem zauważa A. Monarcha-Matlak, że w sytuacji, gdy technologie informacyjne oraz 

towarzyszące im elementy przyczyniają się do zmiany procesów administrowania, to musi to 

być ujęte w nowe ramy prawne1144. Tym bardziej, że w przypadku intencji przypisania w sposób 

precyzyjny e-pieczęci roli nośnika oświadczeń woli organu, wystarczyłoby  znowelizować 

zawarte w k.p.a oraz o.p. katalogi obligatoryjnych elementów decyzji administracyjnej czy też 

postanowienia. 

Doprecyzowanie krajowych ram prawnych pieczęci elektronicznej i uzupełnienie ich 

o nowe elementy jest istotne przede wszystkim z punktu widzenia administracji publicznej. 

Potrzeba bowiem klarownej sytuacji, jeśli chodzi o przepisy, aby na bazie e-pieczęci 

implementować rozwiązania wspierające wzrost efektywności administracji publicznej. Zmaga 

się ona bowiem z problemem braków kadrowych, co niekorzystnie przekłada się na 

terminowość załatwiania spraw administracyjnych. Tymczasem pieczęć elektroniczna to nie 

tylko nowe narzędzie w polskim systemie prawnym. Może ona być również środkiem 

prowadzącym do zdefiniowania na nowo sposobów załatwiania spraw w administracji 

publicznej. Chodzi przede wszystkim o automatyzację postępowań administracyjnych. E-

pieczęć, możliwa do zastosowania w pozbawionych udziału czynnika ludzkiego procesach 

tworzenia dokumentów elektronicznych, jest tym narzędziem, którego wcześniejszy brak 

stanowił jedną z przeszkód do zautomatyzowania postępowań administracyjnych. E-pieczęć 

gwarantowałaby bowiem bezpieczeństwo postanowień i decyzji, które byłyby wydawane bez 

konieczności ich potwierdzania przez człowieka posługującego się e-podpisem. Przeszkodą do 

automatyzacji postępowań administracyjnych z pewnością nie powinno być to, że wydawane 

w ich ramach decyzje kształtują sytuację prawną stron. Coraz więcej procesów,  w tym również 

te, które mają wpływ na sytuację prawną człowieka, jest prowadzonych w sposób 

zautomatyzowany. Widać to w organizacjach spoza administracji publicznej, np. w sektorze 

windykacji wierzytelności1145. Automatyzacja postępowań administracyjnych byłaby więc 

wpisaniem się sektora publicznego w te tendencje. Proces ten powinien odbywać się według 

ustalonych reguł obejmujących przesłanki warunkujące możliwość zastosowania tego sposobu 

 
1144 A. Monarcha-Matlak, Pojęcie komunikacji elektronicznej w doktrynie i aktach prawnych, Lingwistyka 

Stosowana, nr 4/2017, s. 145. 
1145 K. Borusowski [w:] E. Szweda, Wywiad: To dłużnicy płacą za zmiany w prawie, 

https://obligacje.pl/pl/a/wywiad-to-dluznicy-placa-za-zmiany-w-prawie (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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załatwienia sprawy. Wzorem takich regulacji mogą być obecne od 2017 r. w k.p.a. przepisy 

o milczącym załatwieniu sprawy.  

Krajowe ramy prawne w obecnym kształcie nie wykorzystują w pełni potencjału 

pieczęci elektronicznej. Dzieje się tak nawet w odniesieniu do najbardziej oczywistej funkcji 

e-pieczęci, która nie wywołuje dyskusji, czyli zabezpieczania autentyczności pochodzenia 

i integralności danych w postaci elektronicznej. Nie stanowi powszechnej praktyki sytuacja, że 

gdy w przepisach mowa o sposobie zabezpieczenia określonego dokumentu elektronicznego, 

to prawodawca priorytetowo wskazuje wówczas adresatom normy użycie e-pieczęci. Inaczej 

jest w przypadku aktów prawa unijnego. Co prawda na tym poziomie do wyjątków należy 

wskazywanie konkretnych zastosowań e-pieczęci. Niemniej jednak, gdy wprowadzane są 

okołounijne dokumenty elektroniczne, jak np. cyfrowe zaświadczenia COVID-19, to dla 

unijnego prawodawcy naturalnym jest wskazanie, że powinny one być zabezpieczane właśnie 

przy użyciu e-pieczęci. Tak więc ze strony krajowego prawodawcy niezbędne są dalsze 

działania legislacyjne w celu kształtowania roli e-pieczęci w elektronicznym obrocie prawnym.  
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Podsumowanie i wnioski 

Obrót prawny oparty na tradycyjnych, czyli papierowych dokumentach traci na znaczeniu. 

Naturalną konsekwencją tego procesu jest zmniejszanie się roli rozwiązań stanowiących 

integralną część takiego obrotu, a więc podpisów własnoręcznych, pieczęci rozumianych jako 

narzędzia do sygnowania papierowych dokumentów określonym, odciskanym przy użyciu 

tuszu znakiem czy tekstem, czy też doręczeń polegających na fizycznym dostarczaniu listów 

z papierową korespondencją. Jednocześnie w to miejsce rozwija się elektroniczny obrót prawny 

z towarzyszącymi mu rozwiązaniami. Zachodzi zmiana w zakresie tego, które kanały 

komunikacji należy uznawać za podstawowe, a które za uzupełniające. Upada dotychczasowy 

dogmat zakładający, że domyślnym rodzajem komunikacji jest ten oparty na papierowych 

dokumentach, zaś środki komunikacji elektronicznej stanowią uzupełnienie, być może coraz 

istotniejsze, ale nadal tylko uzupełnienie. Ze względu na coraz większą dostępność i szybkość 

komunikacji elektronicznej staje się ona podstawą obrotu prawnego. Realizuje się scenariusz, 

o którym w kontekście dokumentów elektronicznych pisała w 2016 r. G. Szpor. Otóż 

obserwując zachodzące tendencje wskazywała wówczas, że „kolejne zmiany regulacji powinny 

prowadzić do stanu, w którym dokument elektroniczny [możliwość jego użycia – przyp. aut.] 

będzie wykluczany wyjątkowo w zakresie regulowanym konkretną ustawą materialną lub 

procesową”1146.   Oczywiście przywołany proces jest stopniowy i jeszcze długo pozostanie 

otwarty, ale cyfryzacja obrotu prawnego przestaje być projektem grupy państw i ambitnych 

podmiotów gospodarczych, a staje się obowiązkiem do zrealizowania będącym znakiem 

współczesności. Aktualnym przykładem potwierdzającym tę tezę są regulacje wynikające 

z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2021/241 z 12.2.2021 r. 

ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności1147. Wynika z nich, 

że alokacja unijnych środków finansowych do państw członkowskich zależy od tego, czy część 

wsparcia zostanie przeznaczona na działania związane z transformacją cyfrową. Spełnienie 

tego warunku określane jest mianem „zasadniczego” i jest konieczne, aby uzyskać od organów 

UE pozytywną ocenę dla krajowego planu odbudowy i zwiększania odporności1148. Co więcej, 

mowa o dużej, bo 20 proc. części ogólnej kwoty wsparcia1149. W konsekwencji co piąte euro 

pochodzące z unijnych środków przyznawanych w oparciu o przywołany akt prawny ma być 

dystrybuowane na rzecz inicjatyw dotyczących cyfryzacji.  

 
1146 G. Szpor, Jawność i jej ograniczenia. Idee…, s. 148-149. 
1147 Dz. Urz. UE z 2021 r. L 57, s. 17. 
1148 Motyw 42 rozporządzenia 2021/241.  
1149 Art. 18 ust. 4 lit. f rozporządzenia 2021/241.  
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 W procesie rozwoju elektronicznego obrotu prawnego w Polsce można wyróżnić kilka 

momentów, które – zgodnie z przyjętą w UE nomenklaturą legislacyjną – da się zaklasyfikować 

jako kamienie milowe. Są to: uruchomienie w 1998 r. usług finansowych w Internecie przez 

pierwszy bank1150, co można uznać za początek bankowości elektronicznej w Polsce, przyjęcie 

w 2001 r. ustawy o podpisie elektronicznym, inauguracja w 2008 r. funkcjonowania ePUAP 

stanowiącej podwaliny e-administracji, a także uchwalenie w 2020 r. ustawy do doręczeniach 

elektronicznych, na mocy której stopniowo, w kolejnych obszarach administracji publicznej 

będzie wdrażana reguła domyślności komunikacji elektronicznej. Oczywiście taki wybór 

kamieni milowych cyfryzacji obrotu prawnego cechuje subiektywizm. Można jednak postawić 

pytanie, czy kolejnym istotnym elementem w omawianym procesie będzie zastosowanie na 

szeroką skalę pieczęci elektronicznej. Na odpowiedź przyjdzie poczekać, niemniej gdyby 

założyć, że e-pieczęć odegra w elektronicznym obrocie prawnym taką rolę, jaką przez wieki 

pełniła pieczęć tradycyjna w odniesieniu do dokumentów papierowych, to byłaby ona 

pozytywna.   

 Nazwanie pieczęci elektronicznej następczynią pieczęci tradycyjnej jest uprawnione na 

tej samej zasadzie, jak określanie elektronicznego obrotu prawnego następcą obrotu opartego 

na dokumentach papierowych. Pod względem rozwiązań technicznych są to oczywiście dwa 

różne narzędzia. Przeprowadzona analiza wykazała, że w pewnych obszarach nie mogą one 

stanowić swoich odpowiedników. Przykładowo, pieczęć elektroniczna, w europejskim 

znaczeniu tego pojęcia, nie może – w przeciwieństwie do pieczęci tradycyjnej – stanowić 

zabezpieczenia przedmiotów mających postać fizyczną. Podobnie, e-pieczęć nie może być 

używana jako swego rodzaju symbol, np. powiązania jej dysponenta z władzą państwową, jak 

ma to miejsce w niektórych sytuacjach związanych z użyciem tradycyjnej pieczęci. Natomiast 

fundamentalne funkcje, jakie mają pełnić oba narzędzia, są zbieżne. Motywacje stojące za 

stosowaniem pieczęci tradycyjnej i e-pieczęci są takie same, a mianowicie chodzi 

o zabezpieczenie obrotu prawnego, przy czym tradycyjną pieczęć stosuje się przy 

wykonywaniu czynności prawnych opartych na dokumentach papierowych, zaś ta nowa ma 

pełnić tę samą rolę w elektronicznym obrocie prawnym. Opatrzenie dokumentu pieczęcią ma 

gwarantować jego wiarygodność. Przez wieki pieczęć tradycyjna wypełniała tę funkcję 

dwojako. Z jednej strony zabezpieczając integralność dokumentów, zaś z drugiej potwierdzając 

źródło ich pochodzenia. Były w historii okresy, gdy pieczęć była istotniejsza od podpisu 

wystawcy dokumentu, a nawet w pełni go zastępowała. Współcześnie, wskutek powszechnej 

 
1150 E. Janczyk-Strzała, Rozwój i przyszłość bankowości elektronicznej w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej 

Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 25/2011, s. 394. 
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dostępności do pieczęci i znikomego stopnia skomplikowania w zakresie sposobu produkcji 

tego narzędzia, pieczęć tradycyjna straciła na znaczeniu. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja 

z pieczęcią elektroniczną. Rozwiązania techniczne, na których opiera się konstrukcja tego 

narzędzia, jak również sposób uzyskiwania instrumentarium do składania e-pieczęci, czynią z 

niej narzędzie, dzięki któremu można skutecznie zabezpieczać dokumenty elektroniczne, 

zarówno w odniesieniu do ich integralności, jak i autentyczności pochodzenia. Zalety pieczęci 

elektronicznej, jako nowego rodzaju pieczęci, mogą prowadzić do odbudowy znaczenia 

prawnego pieczęci rozumianej jako zestaw pewnych funkcji. Przeprowadzone badanie pozwala 

więc pozytywnie zweryfikować tezę pomocniczą pracy, że funkcje realizowane dotąd przez 

pieczęć tradycyjną w obrocie prawnym mogą być przejęte przez pieczęć elektroniczną 

z korzyścią dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa elektronicznego obrotu prawnego.  

 Rozwój pieczęci elektronicznej zależy od ram prawnych regulujących jej użytkowanie. 

Składają się na nie przepisy prawa UE, jak również akty prawa krajowego. Ta pierwsza grupa, 

której głównym elementem jest rozporządzenie eIDAS, bazując na tradycjach prawnych 

poszczególnych państw członkowskich, stworzyła ogólne podstawy statuujące obecność e-

pieczęci w elektronicznym obrocie prawnym. Na tym poziomie zdefiniowano pojęcia związane 

z e-pieczęcią, jak również wymagania techniczne dotyczące samego narzędzia. Jednocześnie 

równie duża rola w regulacji e-pieczęci przypada krajowym prawodawcom. Praktyka pokazała 

bowiem, że w sytuacji, gdy skutki prawne posługiwania się pieczęcią elektroniczną są 

określone na poziomie prawa unijnego jedynie w sposób ogólny, to właśnie od decyzji 

legislatorów w państwach członkowskich zależy, jak użyteczne będzie posiadanie e-pieczęci 

w kontekście potrzeby realizacji określonych czynności prawnych. Oczywiście zabezpieczenie 

danych w postaci elektronicznej e-pieczęcią jest możliwe już na podstawie samego 

rozporządzenia eIDAS, ale to, czy tak przygotowany e-dokument będzie można skutecznie 

wykorzystać w ramach określonej czynności, zależy od rozstrzygnięć podjętych przez 

poszczególne państwa członkowskie. Ocena kompleksowości i jakości ram prawnych pieczęci 

elektronicznej wymaga więc jednoczesnego spojrzenia na przepisy prawa UE i prawa 

krajowego, a także łącznej ich analizy. 

 W Polsce w oparciu o świadomą decyzję ustawodawcy nie zdecydowano się na reformę 

polegającą na szerokim wprowadzeniu e-pieczęci do regulowanych prawem procesów. 

Badanie, przeprowadzone przy wykorzystaniu metody ilościowej i jakościowej, wskazuje, że 

lokowanie możliwości użycia e-pieczęci w kolejnych procedurach odbywa się więc co do 

zasady poprzez punktowe przyjmowanie stosownych przepisów, często o wąskim zakresie 

stosowania. Takich aktów prawnych nie jest jednak dużo. Z kolei akty przewidujące użycie 
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pieczęci elektronicznej w szeroko definiowanych obszarach, jak postępowanie administracyjne 

czy postępowanie egzekucyjne w administracji, pojawiają się rzadko i w stosunkowo dużych 

odstępach czasu. Jeszcze mniej aktywne jest podejście prawodawcy do wprowadzania e-

pieczęci do obrotu cywilnoprawnego. Efektem takiego podejścia jest brak kompleksowości 

regulacji. W doktrynie, przy omawianiu określonych przepisów procesowych, nietrudno 

znaleźć głosy wyrażające zdziwienie, że w danym miejscu ustawodawca nie zdecydował się 

odwołać do e-pieczęci1151. Problem sięga jednak głębiej, aniżeli pomijanie opisywanego 

narzędzia w jakichś procesach, i dotyczy kwestii rudymentarnych. Przykładowo, w części 

aktów prawnych regulujących użycie e-pieczęci w sferze publicznej mowa o pieczęci 

elektronicznej organu administracji publicznej, podczas gdy w innych pojawia się odwołanie 

do e-pieczęci urzędu. Ustawodawca nie jest więc konsekwentny nawet w zakresie określania 

dysponenta e-pieczęci. Inny przykład. W niektórych aktach prawa krajowego pojawiają się 

próby definiowania e-pieczęci, co jest działaniem niezrozumiałym w kontekście kompleksowej 

siatki pojęciowej opracowanej przez unijnego prawodawcę w wiążącym bezpośrednio 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Taki stan faktyczny prowadzi do 

pozytywnej weryfikacji tezy, że ramy prawne pieczęci elektronicznej w obecnym kształcie nie 

przyczyniają się do wykorzystania w pełni jej potencjału.  

Pozytywnie zweryfikowano również tezę, że użyteczność bardziej zaawansowanych 

w ujęciu technicznym rodzajów pieczęci elektronicznej jest większa w elektronicznym obrocie 

prawnym w stosunku do mniej zaawansowanych rodzajów pieczęci elektronicznej. 

Użyteczność ta zależy bowiem od przepisów rozstrzygających, w ramach jakich czynności 

można stosować poszczególne rodzaje e-pieczęci. Tymczasem polski prawodawca, jeśli już 

odwołuje się do opisywanego narzędzia, to dopuszcza stosowanie głównie kwalifikowanej 

pieczęci elektronicznej. Odwoływanie się do zaawansowanej e-pieczęci jest rzadsze, nie 

mówiąc już o zwykłej pieczęci elektronicznej. To, że prawodawca traktuje kwalifikowaną e-

pieczęć jako bezpieczniejszą, jest oczywiste, ale otwarte pozostaje pytanie, czy dla wszystkich 

tych procesów, w których następuje odwołanie do kwalifikowanej e-pieczęci, nie byłoby 

wystarczające użycie zaawansowanego rodzaju opisywanego narzędzia. Pod tym względem 

rodzimy prawodawca różni się od unijnego, który stosuje bardziej wyważone proporcje 

i z reguły przewiduje możliwość zamiennego stosowania zaawansowanej i kwalifikowanej e-

pieczęci. Skoncentrowanie uwagi prawodawcy krajowego na kwalifikowanej pieczęci 

elektronicznej może stanowić przeszkodę w budowaniu w obrocie prawnym pozycji e-pieczęci 

 
1151 Zob. np. M. Wilbrandt-Gotowicz, Komentarz do art. 86 ustawy o doręczeniach elektronicznych, 

[w:] M. Wilbrandt-Gotowicz (red.), Doręczenia… 
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jako takiej. Z jednej strony niższa użyteczność zwykłej oraz zaawansowanej e-pieczęci – 

spowodowana ograniczonym zakresem przypisanych im przez prawodawcę skutków prawnych 

– może zniechęcać do sięgania po te rodzaje opisywanego narzędzia. Z drugiej strony 

użytkowanie kwalifikowanej e-pieczęci wiąże się z koniecznością spełnienia najdalej idących 

wymogów. Rodzi to ryzyko powtórzenia się sytuacji z początkowego okresu wdrażania 

w Polsce podpisu elektronicznego. W celu korzystania z dobrodziejstw tego narzędzia, np. przy 

załatwianiu spraw podatkowych, decyzją prawodawcy z reguły trzeba było dysponować 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, czyli najbardziej zaawansowanym technicznie oraz najdroższym 

w utrzymaniu rodzajem e-podpisu. Przekładało się na niewielką popularność podpisu 

elektronicznego. Szansą na uniknięcie tego typu błędu jest tworzenie ram prawnych, w których 

określenie sposobów wykorzystania poszczególnych rodzajów e-pieczęci będzie bardziej 

równomierne. Spektrum danych w postaci elektronicznej pozostaje zróżnicowane w zakresie 

tego, jak daleko idące powinno być ich zabezpieczenie, co oznacza, że nie zawsze konieczne 

musi być użycie kwalifikowanej e-pieczęci. Można więc w obrocie prawnym przypisywać 

określone role pozostałym rodzajom pieczęci elektronicznej. 

 W obliczu opisanego stanu faktycznego zasadne jest postawienie pytania, co może 

zrobić krajowy prawodawca, aby zintensyfikować wykorzystanie w elektronicznym obrocie 

prawnym możliwości stojących za e-pieczęcią, a także, czy podążanie w tym kierunku jest 

uzasadnione potencjalnymi korzyściami do osiągnięcia.  

 Obszarem wspomnianych działań prawodawcy w pierwszej kolejności może być 

administracja publiczna. Jest to kierunek naturalny, ponieważ urzędy podlegają państwu lub 

jednostkom samorządu terytorialnego, więc prawodawca w sposób prosty, za pośrednictwem 

odpowiednich działań legislacyjnych, może skłonić lub wręcz wymusić stosowanie 

określonych koncepcji opartych na e-pieczęci. Ponadto administracja publiczna potrzebuje 

nowych rozwiązań z zakresu informatyzacji, a te można konstruować przy pomocy pieczęci 

elektronicznej. Już w 2008 r. A. Monarcha-Matlak stwierdzała, że „nowa administracja nie 

może być już tzw. »administracją papierową«, to już nie »tony« papieru, ale nowe techniki 

informatyczne decydują o jej działaniu”1152. Kolejne lata pozytywnie zweryfikowały to 

założenie. Problem polega na tym, że gdy A. Monarcha-Matlak pisała tamte słowa, swego 

rodzaju nowością w administracji było chociażby to, że różne rodzaje dokumentów można 

sporządzić w postaci elektronicznej. Obecnie takie czynności dotyczące informatyzacji, jak np.  

 
1152 A. Monarcha-Matlak, Obowiązki… 
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przyjmowanie od obywateli podań w postaci elektronicznej czy też wdrożenie elektronicznego 

zarządzania dokumentacją, już nie wystarczą. Współcześnie potrzebne jest pogłębienie 

zapoczątkowanych kiedyś procesów. Informatyzacja podmiotów sektora publicznego powinna 

wejść na wyższy poziom zaawansowania.  

Jednym z kierunków działania może być automatyzacja czynności realizowanych 

w administracji publicznej. Pieczęć elektroniczna w tym zakresie otwiera nowe możliwości. 

Mamy bowiem dostępne umocowane prawnie narzędzie, które z jednej strony zapewnia 

bezpieczeństwo danym w postaci elektronicznej i w przypadku decyzji ustawodawcy może być 

nośnikiem oświadczeń woli osoby prawnej, zaś z drugiej – w przeciwieństwie do dotychczas 

stosowanych podpisów elektronicznych – może być używane w procesach, w których dochodzi 

do zautomatyzowanego, tj. pozbawionego udziału człowieka albo z niewielkim jego udziałem 

– generowania dokumentów elektronicznych. Dzięki temu poprawa efektywności realizacji 

określonych procesów może odbywać się bez żadnego uszczerbku w zakresie bezpieczeństwa. 

To z kolei pozwala myśleć o automatyzacji procesów o doniosłym prawnie znaczeniu, a nie 

tylko o automatyzacji procesów polegających na wydawaniu w postaci elektronicznej prostych 

dokumentów urzędowych, jak zaświadczenia. Z niniejszego opracowania wynika postulat de 

lege ferenda dotyczący sformułowania ram prawnych koncepcji zautomatyzowanego 

postępowania administracyjnego, przy czym chodzi o postępowania, dla których przepisy 

prawa procesowego zawiera zarówno k.p.a., jak i o.p. W sytuacji, gdy coraz większa część 

danych jest gromadzona przez administrację publiczną w postaci elektronicznej, a w 2021 r. 

rozpoczęto wdrażanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, można 

sobie wyobrazić sytuację, w której całe postępowanie administracyjne, począwszy od zebrania 

danych niezbędnych do jego wszczęcia, a skończywszy na wydaniu i przekazaniu stronie 

decyzji administracyjnej, odbywa się bez udziału człowieka, np. pracownika organu 

administracji publicznej.  

Ramy prawne zautomatyzowanego postępowania administracyjnego muszą mieć 

charakter przemyślany, pełny i niepozostawiający pola do interpretacji. Projektując je nie 

można bowiem zapominać o pewnych czynnikach, które determinują rozwój cyfryzacji sektora 

publicznego. Chodzi m.in. o to, na co uwagę zwracają M. Ganczar i A. Sytek, a mianowicie, że 

aby e-administracja rozwijała się w Polsce, potrzeba zmiany mentalności osób w niej 

zatrudnionych1153. Wydaje się, że wobec osób zarządzających w urzędach aktualne pozostają 

 
1153 M. Ganczar, A. Sytek, Skuteczność rozwiązań prawnych w zakresie usług elektronicznej administracji 

publicznej, [w:] B. Dolnicki (red.), Sposoby realizacji zadań publicznych, Warszawa 2017, Lex (dostęp: 

26.10.2021 r.).  
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uwagi, które czyni się w stosunku do menadżerów w prywatnych organizacjach, a mianowicie, 

że w obliczu dynamicznych zmian technologicznych współcześni liderzy powinni potrafić 

sprawnie identyfikować szanse kryjące się w nowych rozwiązaniach technicznych i wdrażać te 

ostatnie, odchodząc przy tym od stabilności rozumianej jako przywiązanie do schematu 

załatwiania spraw1154. Nie będzie udanego wdrożenia automatyzacji postępowań 

administracyjnych bez jednoznacznych ram prawnych statuujących taki proces. W sytuacji, gdy 

od dziesięcioleci funkcjonuje model oparty na przygotowywaniu decyzji administracyjnych 

przez pracowników urzędu obsługującego organ i podpisywaniu ich przez upoważnione osoby, 

nie da się przełamać tej praktyki w oparciu o niekonkretne regulacje. Automatyzacja 

oznaczałaby bowiem zmianę dwóch praktyk. Po pierwsze, wyeliminowanie albo ograniczenie 

czynnika ludzkiego w postępowaniach administracyjnych. Po drugie, zastąpienie opatrywania 

dokumentów podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika organu administracji 

publicznej poprzez użytkowanie pieczęci elektronicznej organu. Wprowadzenie do zasad 

ogólnych k.p.a., a także do o.p. z mocą obowiązującą od 5.10.2021 r. reguły, że sprawy 

administracyjne można załatwiać przy pomocy pism opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią 

elektroniczną nie jest wystarczającą regulacją z powodów, które zostały wskazane wyżej. 

Przeprowadzona analiza, obejmująca również odwołanie do pierwszych głosów doktryny 

w przywołanym zakresie, wykazała, że wątpliwości może budzić już samo opatrzenie przez 

pracownika organu administracji publicznej decyzji administracyjnej czy postanowienia 

kwalifikowaną e-pieczęcią zamiast podpisem elektronicznym, nie mówiąc już o zastosowaniu 

mechanizmu automatycznego generowania oświadczeń woli organu i opatrywania ich e-

pieczęcią. Dlatego też w niniejszej pracy zaproponowano stworzenie ram prawnych 

zautomatyzowanego postępowania administracyjnego. Konstrukcja tej regulacji mogłaby 

opierać się na rozwiązaniu wypracowanym przez ustawodawcę przy okazji zagadnienia 

milczącego załatwienia sprawy. W k.p.a. oraz o.p. powinien się więc znaleźć zestaw przepisów, 

które byłyby aktywowane w praktyce, gdyby organ prowadził zautomatyzowane postępowanie 

administracyjne. Tworząc podstawy do stosowania nowoczesnych rozwiązań w postępowaniu 

administracyjnym należy uwzględnić, że – jak zauważa M. Wilbrandt-Gotowicz – przepisy 

prawa procesowego muszą stanowić wypadkową poszukiwania przez ustawodawcę równowagi 

 
1154 R. G. McGrath, Is Your Company Ready to Operate as a Market?, MIT Sloan Management Review, nr 

58/2016, https://sloanreview.mit.edu/article/is-your-company-ready-to-operate-as-a-market/ (dostęp: 26.10.2021 

r.). 
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pomiędzy dynamiką rzeczywistości a ochroną starych wartości1155. Ramy prawne 

zautomatyzowanego postępowania administracyjnego powinny więc umożliwiać 

wykorzystanie opcji, jakie daje e-pieczęć, a jakich nie dawał wcześniej podpis elektroniczny, 

ale jednocześnie zawierać chociażby gwarancje dla stron takich postępowań, że ich prawa, np. 

do czynnego udziału w sprawie, zostaną zachowane. O możliwości załatwienia sprawy 

w ramach zautomatyzowanych procesów każdorazowo decydowałby przepis prawa 

materialnego przewidujący przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie 

indywidualnego rozstrzygnięcia. Nie jest bowiem tak, że każdy rodzaj spraw kwalifikowałby 

się do załatwienia w ramach zautomatyzowanej procedury. W niniejszej pracy zaprezentowano 

przykładowe kryteria wykluczające (negatywne). Z kolei kryteriami pozytywnymi 

wskazującymi na możliwość aktywacji zautomatyzowanego postępowania administracyjnego 

powinny być przede wszystkim masowość i schematyczność spraw. Katalog spraw 

załatwianych z wykorzystaniem opisywanego mechanizmu mógłby ulegać poszerzeniu 

w miarę przyswajania przez administrację publiczną nowego dla niej rozwiązania, a co za tym 

idzie stopniowej poprawy biegłości w korzystaniu z niego.   

Dobór wspomnianych głównych kryteriów kwalifikacji spraw do załatwiania 

w zautomatyzowanej procedurze wynika z celu, którego potrzeba realizacji stanowi 

uzasadnienie wdrożenia opisywanego rozwiązania. Otóż celem tym jest poprawa 

funkcjonowania administracji w zakresie terminowości realizacji zadań, co wciąż pozostaje 

problemem powszechnie występującym w tym sektorze. Bazująca na analityce danych 

i wykorzystaniu pieczęci elektronicznej automatyzacja załatwiania spraw administracyjnych, 

które są co prawda schematyczne, ale wymagają wydania decyzji administracyjnej i jest ich 

dużo, z jednej strony mogłaby wyeliminować, a co najmniej ograniczyć problem przekraczania 

przewidzianych prawem terminów działania organów. Z drugiej zaś strony pozwoliłaby 

uwolnić zasoby kadrowe urzędów, które obecnie są wykorzystywane do prowadzenia prostych 

postępowań administracyjnych, a mogłyby zostać skierowane do realizacji spraw bardziej 

skomplikowanych i również w tym obszarze poprawić terminowość działania administracji 

publicznej.  

Szerokie użytkowanie pieczęci elektronicznej w administracji publicznej to jednak nie 

tylko szansa na poprawę terminowości. Inną zaletą zastępowania podpisów elektronicznych 

pracowników organów administracji publicznej e-pieczęcią tych organów jest kwestia kosztów. 

 
1155 M. Wilbrandt-Gotowicz, Hybrydowość postępowania administracyjnego – nowy standard proceduralny?, 

[w:] Z. Duniewska, A. Rabiega-Przyłęcka, M. Stahl (red.), Standardy współczesnej administracji i prawa 

administracyjnego, Warszawa 2019, Lex (dostęp: 26.10.2021 r.). 
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Wskutek wdrażania nowego narzędzia są one niższe, ponieważ e-pieczęć ogranicza potrzebę 

wyposażania urzędników w zestawy do składania podpisu elektronicznego. Analiza cenników 

dostawców usług zaufania pokazuje, że próg opłacalności inwestycji w e-pieczęć jest ustawiony 

nisko. Przez próg ten należy rozumieć to, ilu zestawom do składania e-podpisu odpowiada 

inwestycja w jeden zestaw do opatrywania dokumentów e-pieczęcią. Koszt utrzymania 

instrumentarium do składania jednej kwalifikowanej e-pieczęci odpowiada średnio kosztom 

eksploatacji zaledwie sześciu zestawów do posługiwania się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  

Przeprowadzone badanie wykazało również przydatność w kontekście poprawy 

efektywności działania administracji publicznej również drugiej funkcji e-pieczęci, tj. 

zabezpieczania danych w postaci elektronicznej. Tę zależność widać na opisanym w niniejszym 

opracowaniu przykładzie danych w postaci elektronicznej, które stanowią dowody 

w postępowaniach administracyjnych. Ich wykorzystanie jest coraz częstsze, niejednokrotnie 

takie dowody są tworzone w sposób masowy, przy czym wciąż standardem nie jest 

odpowiednie ich zabezpieczanie, co pozwala stronom postępowań skutecznie kwestionować 

wiarygodność takich dowodów. W efekcie administracja publiczna staje przed nowym 

wyzwaniem: jak w sytuacji zwiększania stopnia wykorzystania, jako dowodów, danych 

w postaci elektronicznej, zapewnić ich bezpieczeństwo. Tu pomocne może okazać się 

zastosowanie e-pieczęci. Opatrywanie nią dokumentów elektronicznych zapewnia im 

bezpieczeństwo w ujęciu informatycznym, ale jednocześnie nadaje im przymiot integralności 

i autentyczności pochodzenia. To z kolei przekłada się na poprawę skuteczności procesowej 

organu w sytuacji prowadzenia postępowania administracyjnego w oparciu o takie dowody, 

a następnie konieczności obrony wydanego rozstrzygnięcia w toku kontroli instancyjnej czy 

sądowoadministracyjnej.  

Przeprowadzone badania pozwoliły pozytywnie zweryfikować główną tezy pracy, 

zgodnie z którą wdrożenie rozwiązań opartych na wykorzystaniu pieczęci elektronicznej 

zwiększa efektywność działań uczestników elektronicznego obrotu prawnego. Analiza, która 

miała potwierdzić, bądź zaprzeczyć istnieniu takiej zależności, skupiła się na obszarze 

administracji publicznej. Jak już wskazano, jest to bowiem sektor, na który państwo ma 

bezpośredni wpływ. Organy administracji publicznej nie tylko muszą przestrzegać przepisów, 

jak inni uczestnicy obrotu prawnego, ale również podlegają państwu w wymiarze zarządczym. 

Jeśli więc e-pieczęć ze swoimi właściwościami, niedostępnymi wcześniej w Polsce, ma odegrać 

w elektronicznym obrocie prawnym znaczącą rolę, to poprzez odpowiednie działania 

prawodawcy powinno to się dziać w pierwszej kolejności właśnie w sektorze publicznym. 
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Szczegółowo analizowane przykłady pokazują, że nie byłoby to wykorzystanie „na siłę”. 

Pieczęć elektroniczna może stanowić element rozwiązań, które są administracji publicznej po 

prostu potrzebne w związku z tym, z jakimi problemami się mierzy. Z kolei jeśli chodzi 

o wykorzystanie opisywanego narzędzia w obrocie cywilnoprawnym, to podjęta w 2019 r. 

próba poszerzenia znaczenia prawnego pieczęci elektronicznej nie wyszła nawet poza prace 

koncepcyjne. Pokazuje to jasno, że kluczowe dla szerokiego wykorzystania e-pieczęci 

w elektronicznym obrocie prawnym jest to, by uprzednio jej potencjał ustawodawca dostrzegł 

w obszarze administracji publicznej.   
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8. Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 2015/1506 z 8.9.2015 r. ustanawiająca 

specyfikacje dotyczące formatów zaawansowanych podpisów elektronicznych oraz 

zaawansowanych pieczęci elektronicznych, które mają być uznane przez podmioty 

sektora publicznego, zgodnie z art. 27 ust. 5 i art. 37 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 

zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. 

Urz. UE z 2016 r. L 235, s. 37). 

9. Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 2016/650 z 25.4.2016 r. ustanawiającej 

normy dotyczące oceny bezpieczeństwa kwalifikowanych urządzeń do składania 

podpisu i pieczęci na podstawie art. 30 ust. 3 i art. 39 ust. 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej 

i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 

(Dz. Urz. UE z 2016 r. L 109, s. 40). 

10. Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej nr 2018/1553 z 15.10.2018 r. w sprawie 

warunków uznawania elektronicznych świadectw fitosanitarnych wydanych przez 

krajowe organizacje ochrony roślin państw trzecich (Dz. Urz. UE z 2018 r. L 260, 

s. 22; nie obowiązuje). 

11. Digitaalallkirja seaduse ja haldusmenetluse seaduse muutmise seadus, vastu võetud 

4.12.2008 (Riigi Teataja, I 2009, 1, 3),  https://www.riigiteataja.ee/akt/13096346 

(dostęp: 26.10.2021 r.). 

12. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 24.10.1995 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego 

przepływu tych danych (Dz. Urz. UE z 1995 r. L 281, s. 31). 

13. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1999/93/WE w sprawie 

wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (Dz. Urz. UE z 2000 r. L 

013, s. 12). 
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14. Electronic Commerce Act, 2000 (Electronic Irish Statute Book, Number 27 of 2000),  

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2000/act/27/enacted/en/print (dostęp: 26.10.2021 r.). 

15. Electronic Signatures in Global and National Commerce Act – Approved June 30, 

2000 (114 Statutes at Large, 464, Public Law 106-229),  

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-114/pdf/STATUTE-114-Pg464.pdf 

(dostęp: 26.10.2021 r.). 

16. Electronic Transactions Act (Republic of Singapore – Goverment Gazette, Acts 

Suplement), 

https://sso.agc.gov.sg/Act/ETA1998/Historical/19980710?DocDate=19991230&Valid

Date=19980710 (dostęp: 26.10.2020 r.).  

17. Konwencja Narodów Zjednoczonych z 13.12.2006 r. o prawach osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169). 

18. Ley 18/2011, 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la Administración de Justicia (Boletín Oficial del Estado, núm. 160, 

sec. I, páginas 71320-71348),  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-

11605 (dostęp: 26.10.2021 r.). 

19. Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 

registro contable de facturas en el Sector Público (Boletín Oficial del Estado, núm. 

311, sec. I, páginas 105860-105877),  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-

2013-13722 (dostęp: 26.10.2021 r.). 

20. Rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej nr 2018/389 z 27.11.2017 r. 

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20.15/2366 

w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego 

uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów 

komunikacji (Dz. Urz. UE z 2018 r. L 69, s. 23). 

21. Rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej nr 2019/829 z 14.3.2019 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 

w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, upoważniające państwa 

członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw na potrzeby badań 

urzędowych, celów naukowych lub edukacyjnych, doświadczeń, selekcji 

odmianowych lub hodowli (Dz. Urz. UE z 2019 r. L 137, s. 15). 

22. Rozporządzenie ministra cyfryzacji z 10.9.2018 r. w sprawie profilu zaufanego 

i podpisu zaufanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1760 ze zm.; nie obowiązuje).  
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23. Rozporządzenie ministra cyfryzacji z 18.4.2020 r. w sprawie dokumentów 

wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 698).  

24. Rozporządzenie ministra cyfryzacji z 18.4.2020 r. w sprawie wzorów dokumentów 

wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 698.). 

25. Rozporządzenie ministra cyfryzacji z 29.6.2020 r. w sprawie profilu zaufanego 

i podpisu zaufanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1194 ze zm.). 

26. Rozporządzenie ministra cyfryzacji z 31.10.2017 r. w sprawie wzoru wniosku 

o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2068). 

27. Rozporządzenie ministra cyfryzacji z 5.10.2016 r. w sprawie krajowej infrastruktury 

zaufania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1632). 

28. Rozporządzenie ministra cyfryzacji z 5.10.2016 r. w sprawie profilu zaufanego 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. 2016 poz. 1633; nie 

obowiązuje). 

29. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 11.9.2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły 

i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1788).  

30. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 25.8.2017 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.). 

31. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 29.8.2014 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 

(Dz. U. z 2014 poz. 1170 ze zm.). 

32. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 29.8.2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły 

i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 

i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1664). 

33. Rozporządzenie ministra finansów z 11.1.2019 r. w sprawie informacji o wwożonych 

lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach 

dewizowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 64). 
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34. Rozporządzenie ministra finansów z 13.2.2006 r. w sprawie środków i warunków 

technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty 

nadzorowane przez Komisje Papierów Wartościowych i Giełd (Dz. U. z 2006 r. nr 25, 

poz. 188; nie obowiązuje). 

35. Rozporządzenie ministra finansów z 15.7.2020 r. w sprawie oświadczenia 

zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości 

i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1279). 

36. Rozporządzenie ministra finansów z 23.4.2004 r. w sprawie środków i warunków 

technicznych służących do przekazywania informacji na podstawie przepisów 

o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2004 r. nr 94, poz. 907; nie 

obowiązuje). 

37. Rozporządzenie ministra finansów z 24.7.2020 r. w sprawie przekazywania tytułu 

wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1310). 

38. Rozporządzenie ministra finansów z 24.7.2020 r. w sprawie wzorów zarządzenia 

zabezpieczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1315). 

39. Rozporządzenie ministra finansów z 26.5.2020 r. w sprawie kas rejestrujących 

mających postać oprogramowania (Dz. U. z 2020 r. poz. 957). 

40. Rozporządzenie ministra finansów z 29.12.2015 r. w sprawie zaświadczeń 

wydawanych przez organy podatkowe (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 730). 

41. Rozporządzenie ministra finansów z 4.10.2018 r. w sprawie przekazywania informacji 

o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1946). 

42. Rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 12.1.2021 r. 

w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 176 ze zm.). 

43. Rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 25.5.2021 r. 

w sprawie obejmowania raportem oceniającym stosowanie przepisów 

o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych 

przypadków jednostkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 971). 

44. Rozporządzenie ministra gospodarki z 17.2.2014 r. w sprawie wymagań, którym 

powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, 

oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej 
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kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1081). 

45. Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 21.12.2017 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2474). 

46. Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 13.3.2020 r. w sprawie 

legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 689). 

47. Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 16.4.2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. z 2019 r. poz. 787). 

48. Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 27.9.2018 r. w sprawie 

studiów (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 661). 

49. Rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 10.1.2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do 

pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań 

i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych 

przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 151). 

50. Rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 28.5.2018 r. w sprawie 

kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1206; nie obowiązuje). 

51. Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 10.12.2018 r. 

w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369). 

52. Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 10.2.2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 318). 

53. Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 10.4.2017 r. w sprawie formy i trybu 

przekazywania przez organy Straży Granicznej oraz organy Krajowej Administracji 

Skarbowej informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 814; nie obowiązuje). 

54. Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 19.12.2016 r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego 

dostawcy usług zaufania (Dz. U. z 2017 r. poz. 13). 

55. Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 27.12.2016 r. w sprawie środków 

i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez 
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podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2195). 

56. Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 5.10.2016 r. w sprawie dokumentów 

związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych 

w postaci elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1693). 

57. Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 12.9.2021 r. w sprawie 

wymagań technicznych dla kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1759). 

58. Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 2.4.2021 r. w sprawie 

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (Dz. U.  z 2021 r. poz. 820). 

59. Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 27.7.2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.).  

60. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 29.1.2015 r. w sprawie wzorów 

dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 

194 ze zm.; nie obowiązuje). 

61. Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 25.4.2018 r. w sprawie sposobu 

sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 833). 

62. Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 30.11.2021 r. w sprawie konta w systemie 

teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2204). 

63. Rozporządzenie ministra zdrowia z 14.9.2018 r. w sprawie minimalnych wymagań 

organizacyjno-technicznych dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu 

Produktami Leczniczymi (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1821). 

64. Rozporządzenie ministra zdrowia z 29.11.2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw 

sanitarnohigienicznych (Dz. U. z 2002 r. nr 210, poz. 1792.). 

65. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 910/2014 z 23.7.2014 r. 

w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. 

Urz. UE z 2014 r. L 257, s. 73). 

66. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1889/2005 z 26.10.2005 r. 

w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych 

ze Wspólnoty (Dz. Urz. UE z 2005 r. L 309, s. 9). 

67. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/816 z 17.4.2019 r. 

ustanawiające scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich 
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posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli 

państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia 

europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz 

zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1726 (Dz. Urz. UE z 2019 r. L 135, s. 1). 

68. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/1783 z 25.11.2020 r. 

w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu 

dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (Dz. 

Urz. UE z 2020 r. L 405, s. 1). 

69. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2020/1784 z 25.11.2020 r. 

dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych 

i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych (doręczanie dokumentów) 

(Dz. Urz. UE z 2020 r. L 405, s. 40). 

70. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/241 z 12.2.2021 r. 

ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE 

z 2021 r. L 57, s. 17). 

71. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/953 z 14.6.2021 r. 

w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych 

zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku 

z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) (Dz. Urz. UE z 2021 r. L 211, s. 

1). 

72. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 14.9.2011 r. w sprawie sporządzania pism 

w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz 

udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t. jedn. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 180). 

73. Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 18.1.2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 

67). 

74. Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 18.12.1998 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. z 1998 r. nr 160, poz. 1074 ze zm.; nie 

obowiązuje). 

75. Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 18.12.1998 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej dla organów samorządu województwa (Dz. U. z 1998 r. nr 160, poz. 

1073 ze zm.; nie obowiązuje). 
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76. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki 

prawodawczej” (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 283.). 

77. Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 22.12.1999 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r. nr 

112, poz. 1319 ze zm.; nie obowiązuje).  

78. Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 26.6.2002 r. w sprawie wzoru imiennego 

upoważnienia funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowiącego 

podstawę udostępnienia danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 93, poz. 829). 

79. Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (t. jedn. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1261; nie obowiązuje). 

80. Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 3.10.2017 r. w sprawie wpłat na pokrycie 

kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1914; 

nie obowiązuje). 

81. Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 5.10.2016 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania 

formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1625). 

82. Rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27.5.2019 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz 

z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1003). 

83. Rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 29.3.2018 r. – Regulamin 

Sądu Najwyższego (Dz. U. z 2018 r. poz. 660 ze zm.). 

84. Rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.7.2020 r. - Regulamin 

Naczelnego Sądu Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1202). 

85. Rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej z 13.12.1927 r. o godłach i barwach 

państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach (t. jedn. Dz. U. z 1939 r. nr 

2, poz. 8; nie obowiązuje). 

86. Rozporządzenie Rady (UE) nr 2018/2056 z 6.12.2018 r. zmieniające rozporządzenie 

(UE) nr 216/2013 w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii 

Europejskiej (Dz. Urz. UE z 2018 r. L 329, s. 1). 
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87. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z 16.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia 

w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz. Urz. UE z 2003 

r. L 1, s. 1). 

88. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12.12.2017 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2456). 

89. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12.4.2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). 

90. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.10.2016 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1744). 

91. Rozporządzenie Rady Ministrów z 15.6.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092). 

92. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7.12.1955 r. w sprawie tablic i pieczęci 

urzędowych (Dz. U. z 1955 r. nr 47, poz. 316 ze zm.). 

93. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.3.2020 r. w sprawie dokumentów związanych 

z czynnościami bankowymi, sporządzanych na informatycznych nośnikach danych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 476). 

94. Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej 2015/806 z 23.5.2015 r. 

określające specyfikacje dotyczące formy znaku zaufania UE dla kwalifikowanych 

usług zaufania (Dz. Urz. UE z 2015 r. L 128, s. 13). 

95. Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2019/1714 z 30.9.2019 r. 

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 136/2004 i (WE) nr 282/2004 w odniesieniu do 

wzoru wspólnego dokumentu weterynaryjnego wejścia dotyczącego produktów 

i zwierząt oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 w odniesieniu do wzoru 

wspólnotowego dokumentu wejścia dotyczącego niektórych rodzajów pasz i żywności 

niepochodzących od zwierząt (Dz. Urz. UE z 2019 r. L 261, s. 1). 

96. Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2019/1715 z 30.9.2019 r. 

ustanawiające przepisy dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania informacjami 
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w zakresie kontroli urzędowych oraz jego składników systemowych („rozporządzenie 

w sprawie systemu IMSOC”) (Dz. Urz. UE z 2019 r. L 261, s. 37). 

97. Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2019/1793 z 22.10.2019 r. 

w sprawie tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych i środków 

nadzwyczajnych regulujących wprowadzanie do Unii niektórych towarów 

z niektórych państw trzecich, wykonujące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2017/625 i (WE) 178/2002 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) 

nr 669/2009, (UE) nr 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 i (UE) 2018/1660 

(Dz. Urz. UE z 2019 r. L 277, s. 89). 

98. Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2019/446 z 19.3.2019 r. 

w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 

w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów 

trzecich (Dz. Urz. UE z 2018 r. L 77, s. 67). 

99. Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2020/1158 z 5.8.2020 r. 

w sprawie warunków regulujących przywóz żywności i pasz pochodzących z państw 

trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (Dz. Urz. UE 

z 2020 r. L 257, s. 1). 

100. Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2021/1079 z 24.6.2021 

r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/880 w sprawie wprowadzania 

i przywozu dóbr kultury (Dz. Urz. UE z 2021 r. L 234, s. 67). 

101. Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2021/1533 z 17.9.2021 

r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności 

pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni 

jądrowej Fukushima i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/6 (Dz. Urz. 

UE z 2021 r. L 330, s. 72). 

102. Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2021/1900 z 27.10.2021 

r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1793 w sprawie tymczasowego 

zwiększenia kontroli urzędowych i środków nadzwyczajnych regulujących 

wprowadzanie do Unii niektórych towarów z niektórych państw trzecich, wykonujące 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 i (WE) nr 178/2002 

(Dz. Urz. UE z 2021 r. L 387, s. 78). 
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103. Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2021/547 z 29.3.2021 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1715 w odniesieniu do procedur 

opracowania i korzystania z systemu ADIS i systemu EUROPHYT, wydawania 

elektronicznych świadectw zdrowia zwierząt, świadectw urzędowych, świadectw 

zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych i dokumentów handlowych, stosowania 

podpisów elektronicznych i funkcjonowania systemu TRACES oraz uchylające 

decyzję 97/152/WE (Dz. Urz. UE z 2021 r. L 109, s. 60). 

104. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z 27.4.2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119, s. 1). 

105. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 29.9.2005 r. w sprawie warunków 

organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom 

publicznym (Dz. U. z 2005 r. nr 200, poz. 1651). 

106. Tebliğ Maliye Bakanlığından - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sira No: 397 

(5 Mart 2010 Tarihli ve 27512 Sayılı Resmî Gazete), 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100305-16.htm (dostęp: 26.10.2021 

r.). 

107. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z 2010 r. C 83, 

s. 47). 

108. Uchwała nr IV-2/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z 24.1.2019 r. w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r. 

poz. 1568.). 

109. Uchwała nr XXVIII-155/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z 27.10.2016 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2016 r. poz. 9371; nie obowiązuje). 

110. Ustawa z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.). 

111. Ustawa z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 183).  
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112. Ustawa z 10.1.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem 

okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 357). 

113. Ustawa z 10.12.2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97 ze 

zm.). 

114. Ustawa z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. jedn. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.). 

115. Ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 685 ze zm.). 

116. Ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. jedn. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1170 ze zm.). 

117. Ustawa z 12.2.2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2010 r. nr 40, poz. 230).  

118. Ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. z 2021 r. 

poz. 423 ze zm.). 

119. Ustawa z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.). 

120. Ustawa z 13.9.2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1925.). 

121. Ustawa z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1978).  

122. Ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.). 

123. Ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.). 

124. Ustawa z 15.4.2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904). 

125. Ustawa z 15.4.2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1006). 

126. Ustawa z 15.7.2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 839). 
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127. Ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2294). 

128. Ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t. jedn. Dz. U. 

z 2021 poz. 422 ze zm.). 

129. Ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz. U. 

z 2021 r.  poz. 275 ze zm.). 

130. Ustawa z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 737 ze 

zm.). 

131. Ustawa z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.). 

132. Ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. jedn. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.). 

133. Ustawa z 17.9.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981). 

134. Ustawa z 17.11.2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu 

przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2021 

r. poz. 2262). 

135. Ustawa z 17.11.2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2270). 

136. Ustawa z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2320 ze zm.). 

137. Ustawa z 18.12.2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 

(t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 699 ze zm.). 

138. Ustawa z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. z 2020 

r. poz. 344). 

139. Ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 

262 ze zm.; nie obowiązuje). 

140. Ustawa z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 

udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym 

postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (t. jedn. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1072 ze zm.). 
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141. Ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem 

rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1590). 

142. Ustawa z 2.12.2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2317). 

143. Ustawa z 20.2.2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2137 ze zm.). 

144. Ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.). 

145. Ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2008 

ze zm.). 

146. Ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 450 ze zm.). 

147. Ustawa z 20.7.2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. jedn. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 478 ze zm.). 

148. Ustawa z 21.1.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 187). 

149. Ustawa z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 

850 ze zm.). 

150. Ustawa z 23.3.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad 

pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1027 ze 

zm.). 

151. Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze 

zm.). 

152. Ustawa z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1709). 

153. Ustawa z 24.9.2010 r. o ewidencji ludności (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 510 

ze zm.). 

154. Ustawa z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1133 ze 

zm.). 
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155. Ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t. jedn. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 969). 

156. Ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze 

zm.). 

157. Ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (t. jedn. Dz. U. z 2020 poz. 1708 ze 

zm.).  

158. Ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz . U z 2020 r. poz. 358 ze zm.). 

159. Ustawa z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t. jedn. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 709 ze zm.). 

160. Ustawa z 28.4.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t. jedn. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 666 ze zm.). 

161. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 

2439 ze zm.). 

162. Ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 ze zm.; nie obowiązuje). 

163. Ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1540 ze zm.). 

164. Ustawa z 30.3.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 802). 

165. Ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t. jedn. Dz. U. z 2021 

poz. 324 ze zm.). 

166. Ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (t. jedn. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.). 

167. Ustawa z 31.1.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz o pieczęciach państwowych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1509). 

168. Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1553). 

169. Ustawa z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 ze 

zm.).  

170. Ustawa z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1544). 

171. Ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. jedn. Dz. U. z 2019 

r. poz. 742 ze zm.). 
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172. Ustawa z 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 

(t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797). 

173. Ustawa z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 

162 ze zm.). 

174. Ustawa z 6.3.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 650). 

175. Ustawa z 6.3.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t. jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 

2296 ze zm.). 

176. Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 ze 

zm.). 

177. Ustawa z 6.8.2010 r. o dowodach osobistych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 816 

ze zm.). 

178. Ustawa z 6.8.2010 r. o dowodach osobistych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 816 

ze zm.). 

179. Ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1977 ze zm.). 

180. Ustawa z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 

919 ze zm.). 

181. Ustawa z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935). 

182. Ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1372 ze zm.). 

183. Ustawa z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. jedn. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.). 

184. Zákon č. 227/2000 o elektronickém podpisu a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o elektronickém podpisu) (Sbírka zákonů, Částka č. 68, Předpis 

227/2000, strana 3290-3297), https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=2000&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=9 (dostęp: 

26.10.2021 r.). 

185. Zákon č. 297/2016 Sb. - Zákon o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce (Sbírka zákonů, Částka č. 115, Předpis 297/2016, strana 4466-

4472), zob.  https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
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zakonu/SearchResult.aspx?q=2016&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=8 (dostęp: 

26.10.2021 r.). 

186. Zákon č. 440/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o 

elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém 

podpisu), ve znění pozdějších předpisů (Sbírka zákonů, Částka č. 144, Předpis 

440/2004, strana 8363-8373), https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=2004&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=10 

(dostęp: 26.10.2021 r.). 

Normy 

1. Polska norma PN-EN 419211-1 Profile zabezpieczeń dla bezpiecznego urządzenia do 

składania podpisu – część 1: Przegląd,  Warszawa 2016. 

2. Polska norma PN-EN 419211-2 Profile zabezpieczeń dla bezpiecznego urządzenia do 

składania podpisu – część 2: Urządzenie z generowaniem kluczy,  Warszawa 2016. 

3. Polska norma PN-EN 419211-3 Profile zabezpieczeń dla bezpiecznego urządzenia do 

składania podpisu – część 3: Urządzenie z importem kluczy,  Warszawa 2016. 

4. Polska norma PN-EN 419211-4 Profile zabezpieczeń dla bezpiecznego urządzenia do 

składania podpisu – część 4: Rozszerzenie dla urządzenia z generowaniem kluczy 

i zaufanym kanałem z aplikacją generującą certyfikaty,  Warszawa 2016. 

5. Polska norma PN-EN 419211-5 Profile zabezpieczeń dla bezpiecznego urządzenia do 

składania podpisu – część 5: Rozszerzenie dla urządzenia z generowaniem kluczy 

i zaufanym kanałem z aplikacją do składania podpisu,  Warszawa 2016. 

6. Polska norma PN-EN 419211-6 Profile zabezpieczeń dla bezpiecznego urządzenia do 

składania podpisu – część 6: Rozszerzenie dla urządzenia z importem kluczy 

i zaufanym kanałem z aplikacją do składania podpisu,  Warszawa 2016. 
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