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Prace nad projektem

• projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych 
(ex projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz 
zmianie niektórych innych ustaw)

• procedowany od III-IV 2019 roku

• 24 września 2019 roku przyjęty przez Radę 
Ministrów, obecnie na etapie prac w sejmie (druk 
239)

• w toku prac projekt znacznie ewoluował



Prace nad projektem

e-Doręczenia – optymalizacja procesu korespondencji 
wychodzącej w podmiotach publicznych przy wykorzystaniu 
usługi e-Doręczenia zintegrowanej z systemem EZD

Integracja z EZD:

• urząd, który korzysta z EZD PUW
nie będzie potrzebował aplikacji do obsługi e-Doręczeń

• system EZD RP będzie zintegrowany
z e-Doręczeniami – synchronizacja projektów

• udostępniony pakiet usług User Agent API, w szczególności 
usługi wyszukiwania w BAE na potrzeby sprawnego 
wyszukania adresu odbiorcy



Doręczenia elektroniczne – co 
zawiera projekt
• zdefiniowanie zasad wymiany korespondencji z 

podmiotami publicznymi w relacji z innymi podmiotami 
publicznymi oraz podmiotami niepublicznymi, w tym 
osobami fizycznymi,

• domyślny sposób wymiany korespondencji stanowić ma 
publiczna usługa rejestrowanego doręczenia 
elektronicznego,

• publiczna usługa hybrydowa zapewniająca podmiotom 
publicznym wysyłkę korespondencji w domyślnej postaci 
elektronicznej również w kontaktach  z osobami 
wykluczonymi cyfrowo lub osobami, które na wymianę 
korespondencji  w postaci elektronicznej z różnych przyczyn 
nie są jeszcze gotowe. Osoby te z kolei otrzymają 
możliwość otrzymywania korespondencji w postaci 
papierowej. 



Cele ustawy

Celami szczegółowymi projektu ustawy wg projektodawców są:

1) zapewnienie możliwości korzystania z jednego, własnego adresu do doręczeń 
elektronicznych, 

2) standaryzacja usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego – tak, aby w szczególności 
możliwa była skuteczna prawnie wymiana korespondencji między wszystkimi podmiotami 
korzystającymi  z publicznej lub kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia 
elektronicznego;

3) odmiejscowienie procesu doręczenia poprzez umożliwienie wysyłania i odbierania 
korespondencji  z dowolnego miejsca – brak konieczności informowania każdorazowo 
obecnych i potencjalnych korespondujących o zmianie fizycznego miejsca pobytu;

4) skrócenie czasu potrzebnego na realizację procesów doręczenia;

5) zapewnienie stronom doręczenia wzajemnej identyfikacji;

6) zapewnienie stronom doręczenia skutecznych prawnie dowodów doręczenia w postaci 
dowodów wysłania oraz dowodów otrzymania korespondencji;

7) pozostawienie osobom wykluczonym cyfrowo lub tym, które na wymianę korespondencji w 
postaci elektronicznej  z różnych przyczyn nie są jeszcze gotowe, komfortu korzystania z 
aktualnie dostępnej przesyłki listowej;

8) stworzenie podstaw prawnych, organizacyjnych i technologicznych dla realizacji doręczeń 
transgranicznych.



Skrót założeń ustawy

Ustawa realizuje założenia:

– korespondencja co do zasady będzie nadawana i odbierana przez podmiot publiczny wyłącznie w postaci 
elektronicznej  co oznacza między innymi, że podmiot publiczny będzie zobligowany do posiadania adresu do 
doręczeń elektronicznych, 

– dla celów przechowywania przez podmioty korespondencji elektronicznej (w tym dowodów doręczeń) 
utrzymywane będą przez operatora wyznaczonego skrzynki doręczeń,

– przedsiębiorcy – zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisani do CEIDG jak również 
podmioty wpisane do KRS, będą zobowiązani do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych,

– w przypadku osób fizycznych będących przedsiębiorcami wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej oraz adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, doradców 
restrukturyzacyjnych, notariuszy, rzeczników patentowych i radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej do bazy adresów elektronicznych wpisuje się dodatkowe adresy do doręczeń elektronicznych po jednym 
wykorzystywanym na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej albo działalności zawodowej,

– w przypadku podmiotów niepublicznych będzie istniał okres podczas którego podmioty te, będą mogły dokonać 
wyboru dostawcy usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (operator wyznaczony lub kwalifikowani 
dostawcy usług),

– co do zasady podmiot występujący w danej roli posiada jeden adres do doręczeń wpisany do bazy adresów 
elektronicznych,

- utworzona zostanie Baza Adresów Elektronicznych (BAE), zawierająca adresy do doręczeń elektronicznych 
związane z dostarczaniem korespondencji przez operatora wyznaczonego oraz kwalifikowane adresy do doręczeń. 
Do BAE dostęp posiadają wyłącznie podmioty publiczne w celu wyszukania odpowiedniego adresu do doręczeń 
elektronicznych,



Definicje

adres do doręczeń elektronicznych – adres elektroniczny, o którym mowa w art. 2

pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

z 2019 r. poz. 123 i 730), podmiotu korzystającego z publicznej usługi rejestrowanego

doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej albo z kwalifikowanej

usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, umożliwiający jednoznaczną

identyfikację nadawcy lub adresata danych przesyłanych w ramach tych usług;

baza adresów elektronicznych – rejestr publiczny prowadzony przez ministra właściwego

do spraw informatyzacji przeznaczony do ujawniania adresu do doręczeń elektronicznych

podmiotu korzystającego z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego 

oraz adresu do doręczeń elektronicznych podmiotu niepublicznego korzystającego

z kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;



Definicje

podmiot publiczny:

a) jednostkę sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych 

b) inne niż określone w lit. a państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej,

c) inne niż określone w lit. a osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania 
potrzeb o charakterze powszechnym, niemające charakteru przemysłowego ani handlowego, 
jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w lit. a i b, pojedynczo lub wspólnie, 
bezpośrednio albo pośrednio przez inny podmiot:

- finansują je w ponad 50% lub

- posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

- sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

- mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,

d)      związki podmiotów, o których mowa w lit. a–c, jeżeli realizują zadania publiczne,

e) komornika sądowego;

podmiot niepubliczny – osobę fizyczną lub podmiot inny niż wyżej wymieniony,



Definicje

przesyłka listowa – przesyłkę, o której mowa w art. 
3 pkt 20 ustawy Prawo pocztowe;

publiczna usługa rejestrowanego doręczenia 
elektronicznego – usługę rejestrowanego 
doręczenia elektronicznego, o której mowa w art. 3 
pkt 36 rozporządzenia 910/2014, świadczoną przez 
operatora wyznaczonego;



Definicje

Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia została uregulowana w art. 3 
pkt 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 
z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 
wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE i 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. Projektodawca 
przewidział taki model doręczeń, w którym wpis adresu do doręczeń 
elektronicznych do bazy adresów elektronicznych oznacza po stronie 
podmiotu publicznego obowiązek doręczania korespondencji na ten 
adres.



Definicje

publiczna usługa hybrydowa – usługę pocztową, o 
której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo pocztowe, 
świadczoną przez operatora wyznaczonego, jeżeli 
nadawcą przesyłki listowej jest podmiot publiczny,

usługę pocztową stanowi, wykonywane w obrocie 
krajowym lub zagranicznym, zarobkowe przesyłanie 
przesyłek pocztowych przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, jeżeli na etapie 
przyjmowania, przemieszczania lub doręczania przekazu 
informacyjnego przyjmują one fizyczną formę przesyłki 
listowej.



Wyłączenia

Ustawy nie stosuje się do:

1) doręczania korespondencji:

a) zawierającej informacje niejawne,

b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w konkursie, 
prowadzonych na podstawie PZP,

c) w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji prowadzonym na podstawie ustawy 
z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

d) jeżeli przepisy odrębne przewidują wnoszenie lub doręczanie korespondencji z 
wykorzystaniem innych niż adres do doręczeń elektronicznych rozwiązań 
techniczno-organizacyjnych, w szczególności na konta w systemach 
teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe lub repozytoria 
dokumentów;

2) wymiany danych z systemami teleinformatycznymi za pomocą usług sieciowych.



Obowiązki podmiotów 
publicznych

• posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych w 
BAE,

• doręczanie między sobą korespondencji z 
wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego 
doręczenia elektronicznego,

• doręczanie podmiotom niepublicznym 
korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi 
rejestrowanego doręczenia elektronicznego (tymi, 
które posiadają adres w BAE)



Publiczna usługa rejestrowanego 
doręczenia elektronicznego

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.

W przypadku gdy adres do doręczeń elektronicznych
podmiotu niepublicznego nie został wpisany do bazy
adresów elektronicznych, doręczenie korespondencji
następuje na adres do doręczeń elektronicznych, z
którego podmiot niepubliczny nadał korespondencję.



Publiczna usługa rejestrowanego 
doręczenia elektronicznego

• dowody doręczenia – dowód wysłania, jak i dowód
otrzymania,

• dowód otrzymania jest wystawiany po odebraniu
(czyli adresat musi dysponować doręczanym
dokumentem, a w szczególności zapoznać się z
jego treścią) korespondencji przekazanej na adres
do doręczeń elektronicznych podmiotu
niepublicznego, oraz po wpłynięciu (zaistnienie
warunków technicznych umożliwiających odebranie
doręczanego dokumentu) korespondencji na adres
do doręczeń elektronicznych podmiotu publicznego.



Publiczna usługa hybrydowa

Publiczna usługa hybrydowa będzie usługą pocztową, 
świadczoną początkowo przez obecnego operatora 
wyznaczonego (Pocztę Polską) i polegającą na doręczaniu 
korespondencji po uprzednim przekształceniu postaci 
dokumentu (z dokumentu elektronicznego w przesyłkę 
listową). Konieczne jest zapewnienie ochrony tajemnicy 
korespondencji.

W powyższy sposób uwzględniono tzw. wykluczenie 
cyfrowe i umożliwiono podmiotom niepublicznym  - przede 
wszystkim osobom fizycznym nieprowadzącym działalności 
gospodarczej - otrzymywanie korespondencji w formie 
papierowej, podczas gdy jednocześnie podmiot publiczny 
realizuje zasadę elektronizacji i przesyła do operatora 
wyznaczonego korespondencję w formie elektronicznej.



Publiczna usługa hybrydowa

Publiczna usługa hybrydowa jest świadczona przez operatora 
wyznaczonego, który jest zobowiązany do świadczenia jej:

- w sposób jednolity w porównywalnych warunkach,

- przy zapewnieniu rozmieszczenia placówek pocztowych zgodnie z 
prawem pocztowym,

- z zachowaniem wskaźników czasu przesyłek listowych (nie dłużej niż 6 
dni od daty jej nadania; dzień nadania – dzień odebrania dokumentu 
elektronicznego przez operatora wyznaczonego (o ile przepisy odrębne 
nie będą stanowiły inaczej),

- po przystępnych cenach,

- z częstotliwością doręczeń co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej 
niż 5 razy w tyg. z wył. dni wolnych od pracy,

- w sposób zapewniający uzyskanie przez nadawcę dokumentu 
elektronicznego potwierdzającego odbiór przesyłki;



Publiczna usługa hybrydowa

Podmiot publiczny doręcza korespondencję, 
wymagającą uzyskania potwierdzenia jej nadania lub 
odbioru, z wykorzystaniem publicznej usługi 
hybrydowej, w przypadku:

1) braku możliwości doręczenia korespondencji na 
adres do doręczeń elektronicznych albo

2) gdy podmiot publiczny posiada wiedzę, że osoba 
fizyczna posiadająca adres do doręczeń 
elektronicznych została pozbawiona wolności.



Doręczenie „tradycyjne”

Nowych sposobów doręczenia nie stosuje się w przypadkach gdy:

1) podmiot wnosi o doręczenie oryginału dokumentu sporządzonego w pierwotnej postaci papierowej;

2) korespondencja nie może być doręczona na adres do doręczeń elektronicznych albo z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej 
ze względu na:

a) brak możliwości sporządzenia i przekazania dokumentu w postaci elektronicznej wynikający z przepisów odrębnych,

b) brak możliwości wykorzystania publicznej usługi hybrydowej wynikający z przepisów odrębnych,

c) konieczność doręczenia niepodlegającego przekształceniu dokumentu utrwalonego w postaci innej niż elektroniczna lub rzeczy,

d) ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwo, obronność lub porządek publiczny,

e) ograniczenia techniczno-organizacyjne wynikające z objętości korespondencji,

f) inne przyczyny techniczne;

3) przepisy szczególne przewidują możliwość dokonywania doręczeń z wykorzystaniem także innych sposobów niż publiczna usługa 
rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publiczna usługa hybrydowa, w szczególności za pomocą swoich pracowników, a 
nadawca w konkretnych okolicznościach uzna inny sposób doręczenia za bardziej efektywny.

2. Istnienie przesłanek wymienionych w ust. 1 pkt 2 ocenia nadawca.



BAE

• element systemu teleinformatycznego,

• prowadzi minister właściwy ds. cyfryzacji,

• zawiera adresy podmiotów publicznych, obywateli i 
podmiotów niepublicznych,

• wpis adresu do doręczeń elektronicznych do bazy 
adresów elektronicznych jest równoznaczny z 
żądaniem doręczania korespondencji przez 
podmioty publiczne na ten adres,

• natychmiastowy dostęp do adresów do doręczeń 
elektronicznych



BAE

• podmiot publiczny, podmiot wpisany do CEiDG, 
KRS jest zobowiązany do posiadania adresu do 
doręczeń elektronicznych wpisany do BAE,

• pozostałe podmioty mogą posiadać adres do 
doręczeń elektronicznych,

• zasada: jeden podmiot publiczny – jeden adres 
(choć w wyjątkowych okolicznościach może mieć 
kilka),



BAE

• weryfikacja sposobu doręczenia będzie 
następowała przez wyszukiwanie adresu w BAE,

• podmiot publiczny będzie miał dostęp do adresów 
wszystkich podmiotów,

• podmiot niepubliczny będzie miał dostęp do 
adresów podmiotów publicznych,



Opłaty

Operator wyznaczony pobiera od nadawcy opłatę za 
przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej 
usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz 
publicznej usługi hybrydowej.

Z opłaty jest zwolnione przekazywanie korespondencji z 
wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego 
doręczenia elektronicznego przez podmiot niepubliczny 
do podmiotu publicznego.

Nie podlega opłacie przekazywanie korespondencji 
między podmiotami publicznymi przy użyciu publicznej 
usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.



Opłaty

Udostępnianie skrzynek doręczeń w zakresie określonym 
w standardzie, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 5 
września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej, oraz zapewnienie pojemności tych 
skrzynek w wielkości gwarantowanej określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art. 48 realizowane 
jest w ramach opłaty za publiczną usługę 
rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Minister właściwy do spraw łączności oraz minister 
właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych 
określą, w drodze rozporządzenia, odrębnie dla każdej z 
usług, metodologię ustalania opłat, uwzględniając 
konieczność zapewnienia jej przejrzystości i celowości.



Doręczenia elektroniczne –
zmiany KPA
art. 14:

a) uchyla się § 1 (obecna zasada pisemności)

b) po § 1 dodaje się § 1a-1d w brzmieniu :

„§ 1a. Sprawy należy prowadzić i załatwiać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub 
elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. 
Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu 
administracyjnego ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią (nieznaczna 
zmiana)

§ 1b. Sprawy mogą być załatwiane z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie 
i opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu. W przypadku pism generowanych 
automatycznie przepisów o konieczności opatrzenia pisma podpisem pracownika organu nie 
stosuje się.

§ 1c. Sprawy mogą być załatwiane z wykorzystaniem usług online udostępnianych przez organy 
administracji publicznej, po uwierzytelnieniu strony albo uczestnika postępowania w sposób 
określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz.700, 730, 848 i 60).

§ 1d. 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 § 1a i 1b.”;



Doręczenia elektroniczne –
zmiany KPA
w art. 39:

a) dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i nadaje się brzmienie:

„§ 1. Organ administracji publicznej doręcza pisma na adres do doręczeń 
elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy o doręczeniach 
elektronicznych, zwany dalej: „adresem do doręczeń elektronicznych”, 
chyba że doręczenie następuje w siedzibie organu.”,

b) dodaje się § 2 w brzmieniu:

„§ 2. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa 
w § 1, organ administracji publicznej doręcza pisma:

1) za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego z wykorzystaniem 
publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy o 
doręczeniach elektronicznych albo

2) przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub 
organy.



Doręczenia elektroniczne –
zmiany KPA
§ 3. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa 
w § 1 i § 2 pkt 1, organ administracji publicznej doręcza pisma:

1) przesyłką rejestrowaną, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy Prawo 
pocztowe albo 

2) przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub 
organy.

§ 4. W przypadku doręczenia decyzji, której organ nadał rygor 
natychmiastowej wykonalności albo decyzji, która podlega 
natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy, w sprawach osobowych 
funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych albo jeżeli wymaga tego 
ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, 
a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku 
publicznego, organ może doręczyć decyzję w sposób określony w § 3. 
Przepisów § 1 i § 2 pkt 1 nie stosuje się.



Doręczenia elektroniczne –
KPA
art. 39(1) otrzymuje brzmienie:

W przypadku doręczenia w sposób, o którym mowa w art. 39 § 1, 
pisma doręcza się stronie lub uczestnikowi postępowania na:

1) adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów 
elektronicznych, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o doręczeniach 
elektronicznych, a w przypadku pełnomocnika na adres do 
doręczeń elektronicznych wskazany w piśmie albo 

2) na adres do doręczeń elektronicznych powiązany 
z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, 
za pomocą której wniesiono podanie, jeżeli adres do doręczeń 
elektronicznych strony albo uczestnika postępowania nie został 
wpisany do bazy adresów elektronicznych.”;



Doręczenia elektroniczne –
KPA
art. 57 w § 5 pkt 1 (liczenie terminów);

1) wysłane na adres do doręczeń elektronicznych organu 
administracji publicznej, a nadawca otrzymał dowód 
otrzymania, o którym mowa w art. 39 o doręczeniach 
elektronicznych;

art. 61 § 3a (data wszczęcia postępowania, gdy żądanie 
strony wnosi się drogą elektroniczną) otrzymuje brzmienie:

§ 3a. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony 
wniesione drogą elektroniczną jest dzień wystawienia 
dowodu otrzymania, o którym mowa w art. 39 ustawy 
z dnia … 2019 r. o doręczeniach elektronicznych.



Doręczenia elektroniczne –
KPA
art. 63  (sposób wniesienia i treść podania):

§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za 
pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci 
elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w 
art. 2 pkt 2 ustawy z dnia … 2019 r. o doręczeniach elektronicznych. Jeżeli 
przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty 
elektronicznej organu pozostawia się bez rozpoznania.

§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, 
jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i 
żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym 
w przepisach szczególnych.

§ 3 w zdaniu pierwszym wyraz „pisemnie” zastępuje się wyrazami „na piśmie”,

§ 3a. Podanie wniesione na adres do doręczeń elektronicznych zawiera dane 
w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych 
przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego 
wzoru.”,



Co z ePUAP?

Minister właściwy do spraw informatyzacji:

1) dostosowuje elektroniczne skrzynki podawcze ePUAP, w 
dniu wejścia w życie ustawy do wymogów technicznych dla 
adresów do doręczeń elektronicznych i skrzynek doręczeń;

2) przetwarza dane niezbędne do realizacji czynności, o której 
mowa w pkt 1;

3) zapewnia administratorom elektronicznych skrzynek 
podawczych w ePUAP posiadającym profil zaufany dostęp do 
adresów do doręczeń elektronicznych i skrzynek doręczeń 
powstałych w wyniku dostosowania, o którym mowa w pkt 1;

4) dostosowuje usługi powiązane z elektronicznymi skrzynkami 
podawczymi w ePUAP do wymogów niniejszej ustawy w sposób 
zapewniający ciągłość działania usług podmiotu publicznego.



Co z ePUAP?

UPO wystawione przez elektroniczną skrzynkę 
podawczą w ePUAP po dniu wejścia w życie ustawy 
jest równoważne dowodowi otrzymania,

Zgromadzona w ePUAP korespondencja jest 
dostępna dla posiadacza skrzynki w sposób 
umożliwiający jej przeglądanie, kopiowanie i 
usuwanie do dnia 30 września 2029 r. Po upływie 
terminu minister właściwy do spraw informatyzacji 
usuwa skrzynki z ePUAP wraz z ich zawartością.



Obowiązywanie ustawy

Od 1 stycznia 2024, 

hybryda  - od 1 października 2029



Dziękuję za uwagę

Monika Małowiecka


