
projekt z dnia 1 sierpnia 2018 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

R A D Y  M I N I S T R Ó W

z dnia ………………… r.

w sprawie zakresu danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania w celu dokonania oceny struktury właścicielskiej podmiotu 

odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej lub podmiotu wydającego 

środki identyfikacji elektronicznej w tym systemie

Na podstawie art. 21g ust. 13 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. ….) zarządza się, 

co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres danych i dokumentów niezbędnych do dokonania 

oceny, o której mowa w art. 21g ust. 5 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 

oraz identyfikacji elektronicznej.

§ 2. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia oceny, o której mowa w art. 21g ust. 5 

ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, załącza 

się:

1) w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem w rozumieniu 

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;

2) w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym – wraz z ich tłumaczeniem na 

język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

§ 3. Zakres danych i dokumentów, o których mowa w § 1, określa załącznik do 

rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem … .

PREZES RADY MINISTRÓW
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 21g ust. 13 

ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i …)

Rozporządzenie określa zakres danych niezbędnych do dokonywanej przez Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oceny, czy podmiot odpowiedzialny za system identyfikacji 

elektronicznej lub podmiot wydający środki identyfikacji elektronicznie w ramach systemu 

identyfikacji elektronicznej, wskazane we wniosku o przyłączenie do węzła krajowego, 

znajdują się pod kontrolą korporacyjną, w tym faktycznym wpływem innego państwa, jego 

podmiotu lub obywatela tego państwa, a w przypadku znajdowania się pod taką kontrolą, 

ustalenia, czy może zagrażać bezpieczeństwu państwa, w tym bezpieczeństwu ekonomicznemu 

państwa. Rozporządzenie określa także dokumenty niezbędne do dokonania tej oceny. 

W projekcie rozporządzenia przewidziano, że dokumenty niezbędne do przeprowadzenia 

ww. oceny załącza się:

1) w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem w 

rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;

2) w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym - wraz z ich tłumaczeniem 

na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Zakres danych oraz forma dokumentów zostały określone w sposób proporcjonalny. 

Zakres ten został ograniczony wyłącznie do tych danych, których przedstawienie przez 

podmiot oceniany jest niezbędne do dokonania oceny. Art. 21s ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 

września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz 

z 2018 r. poz. 650 i …) wskazuje „Podmiot odpowiedzialny za system identyfikacji 

elektronicznej przyłączony do węzła krajowego” dlatego też używane w załączniku do 

rozporządzenia słowo „podmiot” wydaje się być bardziej adekwatne niż „wnioskodawca” 

szczególnie, że przedmiotowy załącznik będzie miał zastosowanie zarówno  do podmiotów 

odpowiedzialnych za system identyfikacji elektronicznej jak też podmiotów wydających środki 

identyfikacji elektronicznej w ramach systemu identyfikacji elektronicznej. Sformułowanie 

„inne państwo” pod faktycznym wpływem którego może być podmiot odpowiedzialny za 

system identyfikacji elektronicznej jak też podmiot wydający środki identyfikacji 
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elektronicznej w ramach systemu identyfikacji elektronicznej, jest rozumiane na gruncie 21g 

ust. 5, o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. 

poz. 650 i …) jako każde państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, inaczej niż to jest rozumiane 

na gruncie art. 49a ust. 5 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 

oraz z 2018 r. poz.650 i 723), gdzie państwo trzecie jest rozumiane jako państwo niebędące 

państwem członkowskim Unii Europejskiej, państwem członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub państwem członkowskim Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego.

Rozporządzenie wejdzie w życie w tym samym dniu co nowelizacja ustawy o usługach 

zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw zawierająca 

upoważnienie ustawowe do wydania przedmiotowego aktu normatywnego. Takie ustalenie 

terminu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podyktowane jest zaawansowanym 

etapem prac nad ustawą o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 

oraz niektórych innych ustaw (ustawa została skierowana do ogłoszenia), wprowadzającą 

zmiany prawne istotne dla materii regulowanej w tym rozporządzeniu. Stąd też konieczne jest 

skorelowanie terminów wejścia w życie obu aktów prawnych.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 

2039, z późn. zm.) i w związku z tym nie wymaga notyfikacji. 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie ma bezpośredniego wpływu na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Projektowana regulacja nie będzie wymagała notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 362).

Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji 

w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
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internetowej Ministerstwa Cyfryzacji, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym

Sylwester Szczepaniak

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego

/podpisano elektronicznie/
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