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eIDAS – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014                
z dnia 23 września 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 L 257 z 28 sierpnia 2014 
r., s. 73‒114) 

CEL – zwiększenie zaufania do obrotu elektronicznego na rynku europejskim 
w zakresie e‐biznesu i kontaktów z podmiotami publicznymi poprzez 
stworzenie jednakowych dla całej Unii Europejskiej ram prawnych rozwiązań 
informatycznych, pozwalających na wiarygodne określenie tożsamości osób 
fizycznych i jednostek organizacyjnych.

Dotyczy zatem dwóch kwestii:
• systemów identyfikacji elektronicznej 

(eID)
• usług zaufania



DEKLARACJA TALIŃSKA
Domyślna cyfrowość 

i powszechność

Usługi publiczne w formie cyfrowej 
powinny być domyślną formą, jako 

zrównoważona alternatywa dla 
obywateli niechcących lub 

niemogących używać ich w cyfrowej 
formie

Niezawodność 
i bezpieczeństwo

Obywatele i przedsiębiorstwa mogą 
korzystać z usług administracji 

z gwarancją poufności i dostępności 
danych, ich niezafałszowania oraz 

stałej dostępności odpowiednich usług

Domyślna 
interoperacyjność 

Usługi publiczne i systemy 
informatyczne powinny działać płynnie 

w różnych organizacjach 
i na różnych platformach, 

a także na obszarze całego jednolitego 
rynku i poza nim

Jednorazowość

Podawanie wszelkich informacji tylko 
raz; agencje publiczne powinny 

współdzielić 
i (ponownie) użytkować posiadane 

dane własne i z różnych krajów 
zgodnie 

z zasadami ochrony danych

Otwartość 
i przejrzystość 

Administracja publiczna otwiera się 
i kontaktuje z zainteresowanymi 

w celu unowocześnienia   
i współtworzenia projektów i sposobu 

świadczenia usług, 
a także podejmowania decyzji 

politycznych 

Horyzontalność

Rozpowszechnienie umiejętności 
cyfrowych w sektorze publicznym; 

Wymiana dobrych praktyk; 
Dostosowanie obszaru zamówień 

do nowych technologii;   
Stosowanie innowacji 
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Program od Papierowej do Cyfrowej Polski 
Strumień e‐Skrzynki i d‐Doręczenia

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/od‐papierowej‐do‐cyfrowej‐polski

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Obszar e‐Państwo

Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz rozwojowi społecznemu           
i gospodarczemu

https://www.gov.pl/web/fundusze‐regiony/informacje‐o‐strategii‐na‐rzecz‐
odpowiedzialnego‐rozwoju

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa 
Plan działań Ministra Cyfryzacji 

Architektura Informacyjna Państwa

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/program‐
zintegrowanej‐informatyzacji‐panstwa 



Podpis 
elektroniczny 

e‐
Deklaracje

e‐PUAP

e‐Sąd

…..

7 października 2016 r. weszła w życie 
polska ustawa o usługach zaufania 

i identyfikacji elektronicznej, której celem 
jest wdrożenie do polskiego prawa 

przepisów rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym.

Należało dodać do jej zakresu regulacji 
obejmujących e‐doręczenia.





Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach 
elektronicznych

 zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi
rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi
hybrydowej

 zasady i warunki świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia
elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej

 zasady wykorzystywania kwalifikowanej usługi rejestrowanego
doręczenia elektronicznego do wymiany korespondencji z podmiotami
publicznymi



Aby zrozumieć

Publiczna usługa
rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego

Publiczna usługa hybrydowa Kwalifikowana usługa 
rejestrowanego doręczenia 
elektronicznego 

Art. 2 pkt 8 → art. 3 pkt 36 
rozporządzenia 910/2014

Art. 2 pkt 7 → art. 2 ust. 1 
pkt 3 ustawy Prawo 
pocztowe 

Art. 2 pkt 3 → art. 3 pkt 37 
rozporządzenia 910/2014

oznacza usługę umożliwiającą 
przesłanie danych między 
stronami trzecimi drogą 
elektroniczną i zapewniającą 
dowody związane                                 
z posługiwaniem się przesyłanymi 
danymi, w tym dowód wysłania        
i otrzymania danych, oraz 
chroniącą przesyłane dane przed 
ryzykiem utraty, kradzieży, 
uszkodzenia lub jakiejkolwiek 
nieupoważnionej zmiany

przesyłanie przesyłek 
pocztowych przy wykorzystaniu 
środków komunikacji 
elektronicznej, jeżeli na etapie 
przyjmowania, przemieszczania 
lub doręczania przekazu 
informacyjnego przyjmują one 
fizyczną formę przesyłki listowej

oznacza usługę 
rejestrowanego doręczenia 
elektronicznego, która 
spełnia wymogi określone  
w art. 44



Kwalifikowane usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego muszą spełniać
następujące wymogi:
a) są świadczone przez co najmniej jednego kwalifikowanego dostawcę usług

zaufania;
b) z dużą dozą pewności zapewniają identyfikację nadawcy;
c) zapewniają identyfikację adresata przed dostarczeniem danych;
d) wysłanie i otrzymanie danych jest zabezpieczone zaawansowanym podpisem

elektronicznym lub zaawansowaną pieczęcią elektroniczną kwalifikowanego
dostawcy usług zaufania w taki sposób, by wykluczyć możliwość niewykrywalnej
zmiany danych;

e) każda zmiana danych niezbędna do celów wysłania lub otrzymania danych jest
wyraźnie wskazana nadawcy i adresatowi danych;

f) data i czas wysłania, otrzymania i wszelkiej zmiany danych są wskazane za pomocą
kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.

W przypadku przesyłania danych między co najmniej dwoma kwalifikowanymi
dostawcami usług zaufania wymogi określone w lit. a)–f) mają zastosowanie do
wszystkich kwalifikowanych dostawców usług zaufania.

Art. 44 Wymogi dla kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia 
elektronicznego



Kwalifikowana usługa rejestrowanego 
doręczenia elektronicznego – musi być 
świadczona przez co najmniej jednego 
kwalifikowanego dostawcę usług 

zaufania

Kwalifikowany dostawca usług zaufania 
oznacza dostawcę usług zaufania, który 

świadczy przynajmniej jedną 
kwalifikowaną usługę zaufania i któremu 
status kwalifikowany nadał organ nadzoru

Dostawca usług zaufania oznacza osobę fizyczną 
lub prawną, która świadczy przynajmniej jedną 

usługę zaufania, jako kwalifikowany lub 
niekwalifikowany dostawca usług zaufania



PODMIOT PUBLICZNY – art. 2 pkt 6 ustawy                       
o e‐doręczeniach

Podmiot publiczny 

doręcza korespondencję wymagającą uzyskania potwierdzenia jej nadania lub 

odbioru z wykorzystaniem:

publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na adres do 

doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych



SKRZYNKĘ DO 
DORĘCZEŃ

narzędzie umożliwiające wysyłanie, 
odbieranie i przechowywanie danych 

zgodnie ze standardem, o którym mowa               
w art. 26a ustawy z dnia 5 września 2016 r. 

o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (DzU z 2021 r., poz. 1797),          

w ramach publicznej usługi rejestrowanego 
doręczenia elektronicznego, a także                   

w ramach publicznej usługi hybrydowej

Aby skorzystać z usługi należy posiadać 



WAŻNE

• Podmiot publiczny jest obowiązany do posiadania adresu
do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów
elektronicznych, powiązanego z publiczną usługą
rejestrowanego doręczenia elektronicznego.



WAŻNE   

Wpis adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów
elektronicznych jest równoznaczny z żądaniem doręczania
korespondencji przez podmioty publiczne na ten adres.

Podmiot występujący o:
1) utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego

z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub
2) wpis adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną

usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo
z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego
do bazy adresów elektronicznych



WAŻNE

• jest informowany o skutkach prawnych wpisu adresu do doręczeń
elektronicznych do bazy adresów elektronicznych, w tym o prawach
i obowiązkach z niego wynikających, a w przypadku wystąpienia
o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego
z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego –
także o zasadach zarządzania skrzynką doręczeń oraz o prawach
i obowiązkach posiadacza skrzynki doręczeń



WAŻNE

• W przypadku podmiotów niepublicznych wpis adresu do doręczeń
elektronicznych do BAE następuje na wniosek, wymaga więc inicjatywy
tego podmiotu, a jeśli odbywa się automatycznie, jest powiązany
z wnioskiem o wpis do KRS, CEIDG, ewentualnie z zawarciem umowy
świadczenia kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia
elektronicznego (zob. w art. 28 pkt 2 ude).

• Obowiązek doręczania pism przez podmiot publiczny na adres
do doręczeń adresata wpisany do bazy nie wyłącza natomiast możliwości
kierowania pism przez podmiot niepubliczny do podmiotu publicznego
w postaci papierowej (chyba że zastrzega to przepis szczególny,
np. w odniesieniu do elektronicznego postępowania upominawczego).



Adres do doręczeń elektronicznych 
i skrzynka doręczeń



PODMIOT PUBLICZNY
PODMIOT NIEPUBLICZNY

Art. 11 ust. 2

PODMIOT NIEPUBLICZNY będący OSOBĄ 
FIZYCZNĄ

PODMIOT NIEPUBLICZNY niebędący OSOBĄ 
FIZYCZNĄ

WNIOSEK o utworzenie 
adresu

Składa się online – art. 15

Adres do doręczeń



PODMIOT PUBLICZNY

1) nazwę lub firmę, pod którą podmiot działa, a w przypadku komornika
sądowego jego imię i nazwisko oraz tytuł

2) numer identyfikacyjny REGON
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację

o jego unieważnieniu lub uchyleniu
4) numer KRS, jeżeli został nadany
5) siedzibę i adres
6) adres do korespondencji

DANE



PODMIOT PUBLICZNY

7) imię i nazwisko administratora skrzynki doręczeń, jego adres poczty
elektronicznej oraz numer PESEL, a jeżeli nie został nadany –
niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii
Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września
2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu
do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (DzUrz UE L 235
z 09.09.2015, s. 1, ze zm.), dalej: rozporządzenie wykonawcze Komisji
2015/1501

DANE



OSOBA FIZYCZNA
1) imię i nazwisko
2) firmę – w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo tytuł
zawodowy – w przypadku osoby fizycznej będącej adwokatem, radcą
prawnym, doradcą podatkowym, doradcą restrukturyzacyjnym,
notariuszem, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej

3) numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany – w przypadku osoby
fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację
o jego unieważnieniu lub uchyleniu – w przypadku osoby fizycznej będącej
przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej



OSOBA FIZYCZNA
5) adres do korespondencji – w przypadku osoby fizycznej niebędącej

przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej

6) adres do doręczeń – w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

7) numer PESEL, a jeżeli nie został nadany – niepowtarzalny identyfikator
nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów
transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji 2015/1501



OSOBA FIZYCZNA
8) adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłana informacja

o utworzeniu adresu do doręczeń elektronicznych oraz o sposobie
aktywacji skrzynki doręczeń

9) imię i nazwisko administratora skrzynki doręczeń, jego adres poczty
elektronicznej oraz numer PESEL, a jeżeli nie został nadany –
niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii
Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501 – w przypadku
wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń



• Podmiot publiczny oraz podmiot niepubliczny niebędący osobą fizyczną
są obowiązane do wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń

• Podmiot niepubliczny będący osobą fizyczną jest uprawniony do
wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń

• Do aktywacji adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego
z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz
zarządzania skrzynką doręczeń jest uprawniony:

1) administrator skrzynki doręczeń – w przypadku podmiotu publicznego
oraz podmiotu niepublicznego niebędącego osobą fizyczną

2) podmiot niepubliczny będący osobą fizyczną oraz administrator skrzynki
doręczeń, jeżeli został wyznaczony

ISTOTNE



Po utworzeniu adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną
usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego minister właściwy do
spraw informatyzacji przesyła niezwłocznie informację o jego utworzeniu
na adres poczty elektronicznej administratora skrzynki doręczeń, jeżeli został
wskazany, a w przypadku podmiotu niepublicznego będącego osobą fizyczną –
także na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy wskazany we wniosku.

Jeżeli wniosek nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa
lub zawiera nieprawidłowe dane, minister właściwy do spraw informatyzacji
wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje
pozostawienie wniosku bez rozpoznania.



• W wyniku aktywacji adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego
z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego osoba
uprawniona uzyskuje możliwość zarządzania skrzynką doręczeń.

6. Zarządzanie skrzynką doręczeń obejmuje w szczególności:
1) dokonywanie na skrzynce doręczeń następujących operacji:
a) wysyłania i odbierania korespondencji
b) zarządzania korespondencją zgromadzoną w skrzynce doręczeń,

w tym wprowadzania reguł definiowania przekazywania korespondencji
do innych systemów teleinformatycznych w sposób automatyczny

c) konfigurowania skrzynki doręczeń

INFORMACJA O PRZYPORZĄDKOWANIU DO ADRESU 
SKRZYNKI DORĘCZEŃ



2) wskazywanie osób fizycznych upoważnionych do dokonywania na
skrzynce doręczeń operacji, o których mowa w pkt 1

• Upoważnienie, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, nie obejmuje prawa
wskazania dalszych osób upoważnionych do dokonywania operacji na
skrzynce doręczeń.

INFORMACJA O PRZYPORZĄDKOWANIU DO ADRESU 
SKRZYNKI DORĘCZEŃ



RETENCJA DANYCH
WYKREŚLENIE ADRESU DO
DORĘCZEŃ
ELEKTRONICZNYCH – art. 21

Korespondencja zgromadzona w skrzynce doręczeń
powiązanej z adresem do doręczeń elektronicznych jest
przechowywana przez rok, a po tym terminie skrzynka
doręczeń wraz z jej zasobami jest usuwana

REZYGNACJA Z PUBLICZNEJ
USŁUGI REJESTROWANEGO
DOTĘCZENIA
ELEKTRONICZNEGO – art. 23
i 24

PODMIOT NIEPUBLICZNY
• powoduje wykreślenie adresu do doręczeń 

elektronicznych powiązanego z publiczną usługą 
rejestrowanego doręczenia elektronicznego z bazy 
adresów elektronicznych

• może zachować dotychczasowy adres do doręczeń 
elektronicznych wpisany do bazy adresów 
elektronicznych

Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia
możliwość uzyskania posiadanego dotychczas adresu do
doręczeń elektronicznych, wykreślonego z bazy adresów
elektronicznych, przez okres 6 miesięcy od dnia rezygnacji



Minister właściwy do spraw informatyzacji:
1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do bazy adresów

elektronicznych
2) zapewnia integralność danych przetwarzanych w bazie adresów

elektronicznych
3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, o którym mowa

w art. 58 ust. 1, dla podmiotów przetwarzających dane w bazie adresów
elektronicznych

BAZA ADRESÓW ELEKTRONICZNYCH



4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, o którym
mowa w art. 58 ust. 1

5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych
osobowych

6) określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych
7) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych w bazie

adresów elektronicznych
8) zapewnia poprawność danych przetwarzanych w bazie adresów

elektronicznych

Baza adresów elektronicznych jest zbiorem danych, o których mowa w art. 26.

BAZA ADRESÓW ELEKTRONICZNYCH



Zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do bazy adresów 
elektronicznych
[Wyszukiwanie i dostęp do danych z bazy adresów elektronicznych]

Art. 60 ust. 1 Katalog danych podmiotów publicznych i podmiotów
niepublicznych niebędących osobami fizycznymi
SĄ TO DANE JAWNE

Art. 60 ust. 2 Katalog danych – osoby fizyczne:

SĄ TUTAJ m.in. IMIĘ – NAZWISKO – PESEL

Dane te są udostępniane podmiotom publicznym na potrzeby wyszukania
adresu do doręczeń elektronicznych.



Zapewnia integralność danych przetwarzanych w bazie adresów 
elektronicznych
W tym m.in. celu minister właściwy do spraw informatyzacji powinien
opracować i ustanawiać, wdrażać i eksploatować, monitorować i przeglądać
oraz utrzymywać i doskonalić system zarządzania bezpieczeństwem
informacji BAE zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji
z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność,
niezaprzeczalność i niezawodność (zob. § 20 rozporządzenia w sprawie
krajowych ram interoperacyjności).



Zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego

Art. 58 ustawy

Zasób systemu teleinformatycznego jest możliwy do wykorzystania
na żądanie, w założonym czasie, przez podmiot uprawniony do pracy
w systemie teleinformatycznym. Zarządzanie usługami realizowanymi przez
systemy teleinformatyczne, w tym BAE, ma na celu dostarczanie tych usług
na deklarowanym poziomie dostępności i odbywa się na podstawie
udokumentowane procedury (§ 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie krajowych
ram interoperacyjności).
W tym zakresie aktualne pozostają obowiązki ministra właściwego do spraw
informatyzacji określone w § 20 rozporządzenia w sprawie krajowych ram
interoperacyjności.



Przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego

Minister powinien zapewniać ochronę przetwarzanych informacji nie tylko
przed nieuprawnionym dostępem i ich kradzieżą, ale również przed
uszkodzeniami lub zakłóceniami w sposób, o którym mowa
w § 20 rozporządzenia w sprawie krajowych ram interoperacyjności.

Powinien realizować obowiązki wynikające dla podmiotów publicznych
z rozdziału 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie
cyberbezpieczeństwa (art. 21–25), w tym m.in. wymóg wyznaczenia osoby
odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego
systemu cyberbezpieczeństwa, zapewnienia zarządzania incydentem,
zgłaszania incydentu, obsługi incydentu i incydentu krytycznego
we współpracy z właściwym dla tego organu CSIRT GOV
(zob. art. 26 ust. 7 uksc).



Określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych 
osobowych
W przypadku trybu wnioskowego utworzenia adresu do doręczeń
elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia
elektronicznego i przyporządkowania do niego skrzynki do doręczeń
(a w konsekwencji wpisu takiego adresu do BAE po jego aktywacji) oraz wpisu
adresu do doręczeń powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego
doręczenia elektronicznego do BAE, może być konsekwencją zgody osoby
fizycznej, której dane będą przetwarzane.

Minister właściwy do spraw informatyzacji jako administrator danych
zawartych w BAE zobowiązany jest również do realizacji obowiązku
informacyjnego względem osób, których dane dotyczą, na podstawie art. 13,
ewentualnie art. 14 rozporządzenia 2016/679.



Określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych

O ile ten obowiązek spoczywa na Ministrze ds. informatyzacji, o tyle
w świetle art. 33 rozporządzenia 2016/679 każdy administrator, w przypadku
naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki – w miarę
możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia –
zgłasza je właściwemu organowi nadzorczemu (Prezesowi Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).

Wszelka komunikacja między administratorem a podmiotami, których dane
są przetwarzane w BAE, powinna odbywać się zgodnie z wymogami
przejrzystości i dostępności wskazanymi w art. 12 rozporządzenia 2016/679.



Zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych w bazie adresów 
elektronicznych

Podmiot wdrażający system zarządzania bezpieczeństwem informacji
stosownie do § 20 rozporządzenia w sprawie KRI powinien zapewnić poufność,
dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów jak
autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność. Rozliczalność
w systemach teleinformatycznych podlega przy tym wiarygodnemu
dokumentowaniu w postaci elektronicznych zapisów w dziennikach systemów
(logach) – § 21 rozporządzenia w sprawie KRI. Dodatkowo podmiot publiczny,
prowadzący rejestr publiczny, wydając informacje z tego rejestru w drodze
wymiany, jest obowiązany zapewnić rozliczalność takiej operacji
(zob. § 11 rozporządzenia w sprawie KRI).



Zapewnia poprawność danych przetwarzanych w bazie adresów 
elektronicznych

Pojęcie poprawności danych należy łączyć z ich zgodnością z faktami lub
prawami logiki, z prawdziwością i aktualnością. Zgodnie z art. 33 ust. 2 ude
dane wpisane do BAE korzystają z domniemania prawdziwości, chyba że
zostanie udowodnione, że wpis do BAE nastąpił niezgodnie z przepisami prawa.

Przewidziano jednak również tryb, w którym minister prostuje z urzędu
oczywiste błędy lub niezgodności między danymi zgromadzonymi w BAE
a dokumentami lub informacjami, na podstawie których dokonano wpisu
(art. 33 ust. 3 ude).



Kwestie, na które w ramach ochrony danych 
osobowych należy zwrócić uwagę

• Właściciel procesu w organizacji – należy zwrócić uwagę na powiązanie
z systemem – jego utrzymanie – obsługę

• Integracja usługi e‐Doręczeń z systemami klasy EZD – informacje dla
producentów systemów kancelaryjnych

• Integracja usługi e‐Doręczeń z systemami klasy EZD – informacje dla
producentów systemów kancelaryjnych – e‐Doręczenia – Portal Gov.pl
(www.gov.pl)



Kwestie, na które w ramach ochrony danych 
osobowych należy zwrócić uwagę

• Właściciel procesu w organizacji – należy zwrócić uwagę na powiązanie
z systemem – jego utrzymanie – obsługę

• Przetwarzanie danych osobowych administratora systemu (PESEL) –
poszerzenie zakresu danych – inny cel przetwarzania – klauzula
informacyjna



Kwestie, na które w ramach ochrony danych 
osobowych należy zwrócić uwagę

• Jeden podmiot publiczny – ale czy aby na pewno? ADO – ale czy jeden?
• Czy administrator systemu będzie jeden „dla wszystkich zdefiniowanych

podmiotów” – ADO?
• Jeden podmiot publiczny – jedna skrzynka do doręczeń –

ale TA NIE ZAWSZE BĘDZIE



Kwestie, na które w ramach ochrony danych 
osobowych należy zwrócić uwagę

• NOWA czynność przetwarzania danych osobowych
• Aktualizacja rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
• Aktualizacja upoważnień
• Spisanie zasad?
• Analiza ryzyka dla ochrony danych osobowych
• Zgłaszanie naruszeń



PUBLICZNA USŁUGA HYBRYDOWA 

• Operator wyznaczony, świadcząc publiczną usługę hybrydową, zapewnia
funkcjonowanie:

1) infrastruktury niezbędnej do wydruku i kopertowania korespondencji
nadanej w postaci elektronicznej

2) sieci pocztowej niezbędnej do sortowania, przemieszczania i doręczania
przesyłek listowych

• W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do publicznej usługi
hybrydowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo
pocztowe.



PUBLICZNA USŁUGA HYBRYDOWA 

• Operator wyznaczony, świadcząc publiczną usługę hybrydową,
przekształca dokument elektroniczny nadany przez podmiot publiczny
z adresu do doręczeń elektronicznych w przesyłkę listową w celu
doręczenia korespondencji do adresata.

Przekształcenie odbywa się w sposób zautomatyzowany, zapewniający
ochronę tajemnicy pocztowej na każdym etapie realizacji usługi.



PUBLICZNA USŁUGA HYBRYDOWA 

• Jedna wysyłka – w wielu odbiorców – też „tradycyjnych” – problem
na poziomie podmiotu wysyłającego

• Co w przypadku naruszenia u operatora wyznaczonego – kanały
komunikacji?

• Odpowiedzialność
• Do odpowiedzialności operatora wyznaczonego za niewykonanie lub

nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia
elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej stosuje się ustawę
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2020 r., poz. 1740 i 2320
oraz z 2021 r., poz. 1509 i 2459), jeżeli przepisy niniejszej ustawy
nie stanowią inaczej.



TERMINY

• Minister właściwy do spraw informatyzacji, mając na uwadze
uwarunkowania techniczne i organizacyjne niezbędne do doręczania
korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego
doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej, ogłasza
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikat określający termin
wdrożenia rozwiązań technicznych (art. 155 ust.10)

Termin określony w komunikacie nie może być późniejszy niż 1 stycznia 2024  r.



Materiały

• Rozporządzenie 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE,
DzU UE L 257 z 28.08.2014

• Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych,
tekst jedn. DzU z 2022 r., poz. 569 ze zm.

• Doręczenia elektroniczne. Komentarz, red. M. Wilbrandt‐Gotowicz,
LEX/el. 2021

• Prezentacja Wizja projektu „Usługa rejestrowanego doręczania
elektronicznego w Polsce” Wizja projektu (Vision Document) ‐ Gov.pl



Dziękuję za uwagę


