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Elektroniczne zaświadczenia jako podmiotowe środki 
dowodowe wystawione przez upoważnione podmioty

 odpisy lub informacje z e-rejestrów, informacja z Krajowego Rejestru
Karnego (dalej: KRK), zaświadczenie z ZUS oraz z US = podmiotowe środki
dowodowe wystawiane przez upoważnione podmioty

 § 6 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2021 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie (DzU 2021, poz.
2452; dalej: rozporządzenie o elektronizacji)
– „upoważnione podmioty to podmioty inne niż wykonawca, wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający
zasoby lub podwykonawca”



Forma, w tym e-zaświadczeń

 Jeżeli takie podmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez
upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się
zamawiającemu ten dokument.

 Jeżeli dokument został wystawiony przez upoważnione podmioty jako
dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi
unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej.



E-dokumenty (KRS)

 art. 4 ust. 3a ustawy o KRS – Centralna Informacja wydaje drogą
elektroniczną kopie dokumentów z katalogu, które są poświadczane za
zgodność z dokumentami w aktach (opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym uprawnionego pracownika sądu rejestrowego, w którego
aktach rejestrowych przechowywany jest dany dokument);

 art. 4 ust. 4a ustawy o KRS – Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia
w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych aktualne informacje
o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz listę dokumentów zawartych
w katalogu;

 art. 4 ust. 4aa ustawy o KRS – pobrane samodzielnie wydruki
komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru
mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną
Informację, o których mowa w ust. 3, jeżeli posiadają cechy umożliwiające
ich weryfikację z danymi zawartymi w KRS.



E-dokumenty (CEIDG)

Artykuł 46 ustawy z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji
Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców

– zaświadczenia o wpisie w CEIDG, z wyjątkiem danych niepodlegających
udostępnieniu zgodnie z art. 43 ust. 1, mają postać dokumentu
elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG;

– uwaga: nr PESEL, daty urodzenia, dane kontaktowe (np. adres e-mail,
nr tel.) nie udostępnia się, gdy podając je osoba uprawniona,
sprzeciwiła się ich udostępnieniu w CEIDG.



Informacja z Centralnego Rejestru
Beneficjentów Rzeczywistych

 Podmiotowy środek dowodowy żądany w zakresie art. 108 ust. 2 pzp
(tj. obligatoryjnej przesłanki wykluczenia) w przypadku zamówienia
o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość
kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług
– 10 000 000 euro.

 Rejestr jest jawny, a na mocy art. 69 i 70 ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu informacje o beneficjentach
rzeczywistych zgromadzone w Rejestrze są udostępniane nieodpłatnie i za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.



Informacja z Centralnego Rejestru 
Beneficjentów Rzeczywistych (2)

 Rejestr jest dostępny pod adresem: 
https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj 

 Strona internetowa umożliwia wnioskodawcy wyświetlenie 
udostępnionej informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz zapisanie w pliku 
tekstowym oraz w formacie pdf.



Informacja z Centralnego Rejestru 
Beneficjentów Rzeczywistych (3)

 § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków
o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania
tych informacji – informacje o beneficjentach rzeczywistych zawierają datę,
godzinę i identyfikatory złożonego wniosku, datę i godzinę ich udostępnienia.

Uwaga: udostępniane informacje o beneficjentach rzeczywistych nie są
podpisywane.



E-dokumenty (zaświadczenie z ZUS)

 Art. 50 ust. 4a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – zaświadczenia
o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz decyzje o odmowie wydania
zaświadczenia, wydane przez ZUS w postaci dokumentu elektronicznego,
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym albo podpisem osobistym, mogą być wykorzystane w formie
wydruku przez płatnika składek, który je uzyskał.



E-dokumenty (zaświadczenie z ZUS)

 Art. 50 ust. 4c ww. ustawy – wydruki mają moc zrównaną z mocą
dokumentów wydawanych przez ZUS, jeżeli zawierają dane, o których
mowa w ust. 4b.

 Art. 50 ust. 4b – zakład umożliwia weryfikację zaświadczenia lub decyzji,
o których mowa w ust. 4a, przez udostępnioną przez zakład stronę
internetową po podaniu:

1) danych identyfikujących zaświadczenie albo decyzję;

2) typu identyfikatora płatnika składek i jego numeru;

3) daty wydania zaświadczenia lub decyzji.



E-dokumenty (zaświadczenie z ZUS) (2)



E-dokumenty (KRK)
– uzyskanie przez system teleinformatyczny

Art. 20 ust. 5 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym:

 Informację o osobie i podmiocie zbiorowym doręczane za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego na zapytanie lub wniosek opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym,
podpisem zaufanym osoby upoważnionej do ich wydania albo
kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

 Wydany dokument ma postać pliku XML, który można zapisać na
informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD, DVD).



E-dokumenty (KRK)

 Wizualizacja zaświadczenia możliwa jest przy wykorzystaniu
funkcjonalności e-KRK, wydruk zawartości pliku elektronicznego nie jest
dokumentem!

 W przypadku posłużenia się elektronicznym zaświadczeniem wydanym
z KRK należy złożyć je wyłącznie w postaci dokumentu XML,
tj. dokumentu elektronicznego.



E-dokumenty (KRK) – jak sprawdzić XML?

https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web/visualize



E-dokumenty (KRK)

Art. 3 pkt 27 rozporządzenia eIDAS – pojęcie pieczęci elektronicznej

 Pieczęć elektroniczna nie identyfikuje osoby, ale uwierzytelnia opatrzone
nią (dodane do niej) inne dane (np. zawarte w zaświadczeniu wydanym
w postaci elektronicznej).

 Istnieje zatem także (z czym niezbyt często ma się w praktyce do czynienia)
możliwość wystawienia zaświadczenia z KRK bez identyfikacji osoby
dokonującej tę czynność urzędową (bez jej podpisu).



E-dokumenty (zaświadczenie z US)

§ 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie
zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Zaświadczenie wydawane w formie dokumentu elektronicznego jest
opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
albo podpisem osobistym.



E-dokumenty (zaświadczenie z US) (2)

Art. 144b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

§ 1. W przypadku pism wydanych w formie dokumentu elektronicznego, które
zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym albo podpisem osobistym, doręczenie może polegać na doręczeniu
wydruku pisma odzwierciedlającego treść tego pisma, jeżeli strona nie
wnosiła o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
lub nie wyraziła zgody na doręczanie pism w taki sposób.



E-dokumenty (zaświadczenie z US) (3)

Art. 144b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

§ 2. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, zawiera:

1) informację, że pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
albo podpisem osobistym, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego osoby, która je podpisała;

2) identyfikator tego pisma nadawany przez system teleinformatyczny. (...)

§ 4. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, stanowi dowód tego, co zostało
stwierdzone w piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego.



E-dokumenty (zaświadczenie z US) (4)

Wyrok KIO z 24 lutego 2022 r. (KIO 362/22)

 Jeżeli wykonawca otrzymał z US dokumenty składające się z:
dokumentu w postaci pliku .pdf oraz podpisu elektronicznego
w osobnym pliku, to zobowiązany był przekazać zamawiającemu
taki komplet.

 Dla odwołującego powinno być zatem oczywiste, że przekazanie
dokumentów bez plików zawierających podpisy elektroniczne nie
zostanie przez zamawiającego uznane za prawidłowe zrealizowanie
obowiązku uzupełnienia wymaganych zaświadczeń.



E-dokumenty (zaświadczenie z US) (5)

Wyrok KIO z 17 lutego 2021 r. (KIO 201/21) – co do istoty aktualny:

 Skoro odwołujący zaświadczenie otrzymał w formie wydruku, to należy
uznać, że był uprawniony do przekazania go zamawiającemu w oparciu
o § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia o środkach komunikacji elektronicznej
(obecnie jest to § 6 ust. 1 rozporządzenia o elektronizacji – przyp. aut.).

 Przyjęcie przeciwnego poglądu stanowiłoby przejaw skrajnego
formalizmu. W efekcie doszłoby do sytuacji, w której wykonawca
dysponujący dowodem pochodzącym od organu administracji
publicznej, wydanym w przewidzianej prawem procedurze, nie może się
tym dowodem posłużyć i przedłożyć go zamawiającemu. Tak
formalistyczne podejście oraz interpretacja wspomnianego
rozporządzenia są niedopuszczalne i stoją w sprzeczności z celem
postępowania oraz jego zasadami.



E-dokumenty – „zagraniczne” (problemy?)

 e-Certis

 wyjaśnienia – czy i kiedy są zasadne?

 specyfika regulacji zagranicznych
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