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Art. 12 u.u.i.ś. warunkuje udostępnianie informacji o środowisku po 
złożeniu pisemnego wniosku. 

Wyjątek od tej zasady przewidziano wyłącznie w sytuacji, gdy 
informacja nie wymaga wyszukiwania i w przypadku wystąpienia 
klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii 
technicznej, lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia 
ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub 
przyczynami naturalnymi - wówczas nie musi być zachowana forma 
pisemności. 
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Zaproponowano zachowanie warunku pisemności poprzez: 

- złożenie wniosku pisemnego w tradycyjnej formie, 

- złożenie wniosku poprzez platformę e-PUAP (profil zaufany). 
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Wyrok NSA I OSK 1002/09: 

„Jeśli organ dysponuje żądaną informacją publiczną i 

zamierza ją udostępnić bez opłat, ustawa z dnia 24 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. 

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) nie ma w ogóle 

zastosowania – informacja publiczna jest wtedy po prostu 

udostępniana, co przybiera postać czynności materialno – 

technicznej (ustawa reguluje formę wniosku, terminy do jego 

załatwienia i opłaty). Dla wszczęcia takiego postępowania 

wystarczy wniosek ustny, bądź złożony w innej 

niesformalizowanej formie, nie musi być poparty żadnym 

uzasadnieniem ani wskazywaniem szczególnego interesu.” 
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Wyrok NSA I OSK 1002/09: 
„Sytuacja wygląda natomiast inaczej, gdy: udostępnienie 

informacji publicznej wiąże się z poniesieniem kosztów, gdzie 

wezwanie do ich uiszczenia, jako akt, o którym mowa w art. 3 

§ 2 pkt 4 ww. ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, i do którego nie stosuje się bezpośrednio 

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego 

(regulujący m.in. formę wniosku), wymaga jednak 

zindywidualizowania wnioskodawcy, a więc jego pisemnego 

podpisu (ewentualnie podpisu elektronicznego), z uwagi na 

potrzebę nałożenia na wnioskodawcę określonego obowiązku 

(zapłaty kosztów) wniosek nie może być anonimowy; „ 
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KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)  

Art. 14. § 1.  

„Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu 

elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 235), doręczanego środkami komunikacji 

elektronicznej.” 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 
z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie 

dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów 
elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii 

dokumentów elektronicznych 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) warunki organizacyjno-techniczne doręczania dokumentów 

elektronicznych, w tym reguły tworzenia elektronicznej skrzynki podawczej; 

2) formę urzędowego poświadczania odbioru dokumentów elektronicznych 

przez adresatów; 

3) sposób sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów 

elektronicznych; 

4) sposób udostępniania kopii dokumentów elektronicznych oraz warunki 

bezpieczeństwa udostępniania formularzy i wzorów dokumentów. 
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KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)  

Od 11 maja 2014 r. zmianie ulega szereg przepisów KPA, właśnie  

w zakresie stosowania elektronicznego obiegu dokumentów. 
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KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)  

Art. 391   

§ 1. Doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.2)), jeżeli 
strona lub inny uczestnik postępowania:  

1) wystąpił do organu administracji publicznej o doręczenie albo 

2) wyraził zgodę na doręczenie mu pism za pomocą tych środków.  ” 
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KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)  

Art. 391  (od 11.05.2014 r.) 

1. Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), jeżeli strona lub 
inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:  

1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną 
skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;  

2) wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże 
organowi administracji publicznej adres elektroniczny;  

3) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i 
wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.” 
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KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)  

Art. 41 § 1.   (od 11.05.2014 r.) 

„ W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy 

mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej 

zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.” 
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KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)  

Art. 46 § 3.  

„W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej doręczenie jest skuteczne, jeżeli w terminie 7 dni od dnia 

wysłania pisma organ administracji publicznej otrzyma potwierdzenie 

doręczenia pisma. W razie nieotrzymania takiego potwierdzenia organ 

doręcza pismo w sposób określony w przepisach niniejszego rozdziału dla 

pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego.”  
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KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)  

Art. 46 § 3. (od 11.05.2014 r.)  

„W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej doręczenie jest skuteczne, jeżeli adresat potwierdzi 

odbiór pisma w sposób, o którym mowa w § 4 pkt 3”  
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KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)  

Art. 46 § 4.  

„W celu doręczenia dokumentu w formie dokumentu elektronicznego organ 
administracji publicznej, z zastrzeżeniem § 6, przesyła na adres elektroniczny adresata 
informację zawierającą:  

1) wskazanie, że adresat może odebrać dokument w formie dokumentu 
elektronicznego;  

2) wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać dokument i pod 
którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia dokumentu;  

3) pouczenie dotyczące sposobu odbioru dokumentu, a w szczególności sposobu 
identyfikacji pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym 
organu administracji publicznej oraz informacji o wymogu podpisania urzędowego 
poświadczenia odbioru w sposób wskazany w art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
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Art. 46 § 4. od 11.05.2014 

„W celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego organ 
administracji publicznej przesyła na adres elektroniczny adresata zawiadomienie 
zawierające:  

1) wskazanie, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu 
elektronicznego;  

2) wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać pismo i pod 
którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia pisma;  

3) pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu 
identyfikacji pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie 
teleinformatycznym organu administracji publicznej, oraz informację o wymogu 
podpisania urzędowego poświadczenia odbioru w sposób wskazany w art. 20a 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne.” 

„Identyfikacja użytkownika systemów 

teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty 

określone w art. 2 następuje przez zastosowanie 

kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad 

przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. 

o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, 

z późn. zm.12)), lub profilu zaufanego ePUAP. „ 

KPA (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)  
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KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)  

Art. 46  

§ 5. Warunki techniczne i organizacyjne doręczenia dokumentu  

w formie dokumentu elektronicznego określają przepisy ustawy,  

o której mowa w § 4 pkt 3 (ustawa o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne). 

§ 6. Doręczenie dokumentu w formie dokumentu elektronicznego do podmiotu 

publicznego w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w § 4 pkt 3, następuje 

przez elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu, w sposób określony w tej 

ustawie.]” 
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KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)  

Art. 46 od 11.05.2014  

„§ 5. W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego  

w sposób, o którym mowa w § 4 pkt 3, organ administracji publicznej po upływie 

7 dni, licząc od dnia wysłania zawiadomienia, przesyła powtórne zawiadomienie  

o możliwości odebrania tego pisma.  

§ 6. W przypadku nieodebrania pisma doręczenie uważa się za dokonane  

po upływie czternastu dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia.” 
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KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)  

Art. 63 § 1.  

„Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, 

telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą 

innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę 

podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne.” 
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KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)  

Art. 63 § 3a.  

„Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:  

1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 

ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne oraz  

2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w 

odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie po-dań według 

określonego wzoru” 
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KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)  

Art. 63 § 3a. (od 11.05.2014 r.) 

„Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:  

1)być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 

albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne;  

2)zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania 

określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie 

podań według określonego wzoru;  

3)zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie. ” 
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KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)  

Art. 63 § 4 

„Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie 

podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania 

w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany 

potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego 

poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres 

elektroniczny.” 
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KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)  

Art. 63 § 5 (od 11.05.2014 r.) 

„Urzędowe poświadczenie odbioru podania wniesionego w formie 

dokumentu elektronicznego zawiera:  

1) informację o tym, że pisma w sprawie będą doręczane za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej;  

2) pouczenie o prawie do rezygnacji z doręczania pism za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 391 § 1d.”  
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- imię 

- nazwisko 

- pesel 



Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

 

Po złożeniu wniosku o profil zaufany należy udać 

się do dowolnego ZUS lub US, w celu 

potwierdzenia danych.  
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      kilka dni później… 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


