
Kwadrans na temat 
Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  

i Rady NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w 
sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 

zaufania w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym 

(eIDAS) 

 

przygotował Kazimierz Schmidt  



eIDAS  
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.  

• dwa obszary:  
• identyfikacja elektroniczna (od  29 września 2018) 

• podpis elektroniczny i inne „usługi zaufania” (od 1 lipca 
2016) 



co to jest elektoniczna IDentifikacja 

Art. 3 

• (1) „identyfikacja elektroniczna” oznacza proces używania 
danych w postaci elektronicznej identyfikujących osobę, 
unikalnie reprezentujących osobę fizyczną lub prawną, lub 
osobę fizyczną reprezentującą osobę prawną;  

• (2) „środek identyfikacji elektronicznej” oznacza materialną 
lub niematerialną jednostkę zawierającą dane identyfikujące 
osobę i używaną do celów uwierzytelniania dla usługi 
online;  

• (3) „dane identyfikujące osobę” oznaczają zestaw danych 
umożliwiających ustalenie tożsamości osoby fizycznej lub 
prawnej, lub osoby fizycznej reprezentującej osobę prawną;;  

 
eID: Coś czego potrzebuję by być 

elektronicznie rozpoznawalnym 



co to jest usługa zaufania  
(ang. Trust Service)  
 Art. 3 

• (16) usługa zaufania” oznacza usługę elektroniczną 
zazwyczaj świadczoną za wynagrodzeniem i obejmującą:  

• (a) tworzenie, weryfikację i walidację podpisów 
elektronicznych, pieczęci elektronicznych lub 
elektronicznych znaczników czasu, usług rejestrowanego 
doręczenia elektronicznego oraz certyfikatów powiązanych 
z tymi usługami; lub 

• (b) tworzenie, weryfikację i walidację certyfikatów 
uwierzytelniania witryn internetowych; lub 

• (c) konserwację elektronicznych podpisów, pieczęci lub 
certyfikatów powiązanych z tymi usługami; 

TS: Wszystko czego mogę użyć do 

transakcji elektronicznej oprócz eID 



ważne 

• Wzajemne uznawanie środków eID (art. 6. ust.1) 
• Jeżeli zgodnie z prawem krajowym lub zgodnie z krajową 

praktyką administracyjną dostęp do usługi online 
świadczonej przez podmiot sektora publicznego w 
jednym państwie członkowskim wymaga identyfikacji 
elektronicznej przy użyciu środka identyfikacji 
elektronicznej oraz uwierzytelnienia, w tym pierwszym 
państwie członkowskim na potrzeby transgranicznego 
uwierzytelnienia dla tej usługi online uznaje się środek 
identyfikacji elektronicznej wydany w innym państwie 
członkowskim,  

dla tzw. notyfikowanych środków eID 

(od września 2018)  



ważne 
• Wzajemne uznawanie skutecznych prawnie podpisów 

(art. 25) 
• 1. Podpisowi elektronicznemu nie można odmówić skutku 

prawnego ani dopuszczalności jako dowodu w postępowaniu 
sądowym wyłącznie z tego powodu, że podpis ten ma postać 
elektroniczną lub że nie spełnia wymogów dla kwalifikowanych 
podpisów elektronicznych.  

• 2. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny 
równoważny podpisowi własnoręcznemu.  

• 3. Kwalifikowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym 
certyfikacie wydanym w jednym państwie członkowskim jest 
uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny we wszystkich 
pozostałych państwach członkowskich.  

• To samo dotyczy pieczęci elektronicznych (art. 35) 

od lipca 2016 



Konkluzja 

Wymóg uznawania notyfikowanych 

środków eID oraz kwalifikowanych 

podpisów i pieczęci w obszarze całej 

UE oznacza, że będziemy musieli to 

umieć robić 



kluczowe elementy eIDAS  
uwierzytelnienie witryny internetowej 
  

• Usługi uwierzytelniania 
witryn internetowych 
zapewniają środki, za 
pomocą których 
odwiedzający daną witrynę 
internetową może być 
pewny, że za tą witryną 
internetową stoi 
prawdziwy i prawowity 
podmiot (motyw 67) 

 
 
 
 Krok 1: znalezienie zaufanego miejsca 

Dowolna strona 
uwierzytelniona strona 

kwalifikowany certyfikat 

witryny internetowej 

(Trust Service)  



kluczowe elementy eIDAS 
identyfikacja elektroniczna 
  

• jednostka zawierająca dane 
identyfikujące osobę używana do 
celów uwierzytelniania dla usługi 
online (jakakolwiek jednostka) 

Krok 2: przedstawienie się 

Środek notyfikowany 

przez kraj 

członkowski UE 



kluczowe elementy eIDAS 
uwierzytelni(a)enie 
  

• „uwierzytelnianie” oznacza proces elektroniczny, który 
umożliwia identyfikację elektroniczną osoby fizycznej lub 
prawnej, lub potwierdzenie pochodzenia oraz integralności 
weryfikowanych danych w postaci elektronicznej (art. 3)  

 
Krok 3: zostać rozpoznanym w godnym zaufania miejscu  

Schmidt…  
Znam go! 



Po trzech krokach 
  
1. W bezpiecznej witrynie świadczącej usługi online 

2. Schmidt użył swojego środka eID, 

3. I został uwierzytelniony. 

 

 

4. Schmidt (jako uwierzytelniona osoba) może czytać 
dane dostępne dla niego. Ale czy to jest (powinno 
być) wystarczające by Schmidt mógł dane 
zapisywać, podpisywać i wysyłać …? 

Co dalej?   



kluczowe elementy eIDAS 
co to znaczy uwierzytelnia(e)nie 
  

Schmidt…  
Znam go! 

proces elektroniczny, który 
umożliwia identyfikację 
elektroniczną osoby 

Uwierzytelnienie „się” 



kluczowe elementy eIDAS 
co to znaczy uwierzytelnia(e)nie 
  

potwierdzenie pochodzenia oraz integralności 
weryfikowanych danych w postaci elektronicznej  
(danych identyfikujących osobę czy jakichkolwiek danych? 

Uwierzytelnienie treści e-dokumentu  



Uwierzytelnienie treści w znaczeniu „podpisanie” 

Kodeks postępowania administracyjnego art. 63 § 3a 
• 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; 

• A te mechanizmy to: 

• 1. 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. z 2013 r. poz. 262), lub profilu zaufanego 
ePUAP. 

• 2. Podmiot publiczny, który używa do realizacji zadań publicznych 
systemów teleinformatycznych, może umożliwiać użytkownikom 
identyfikację w tym systemie przez zastosowanie innych technologii, 
chyba że przepisy odrębne przewidują obowiązek dokonania 
czynności w siedzibie podmiotu publicznego. 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc


Po uwierzytelnieniu (się) 
 

Schmidt jako uwierzytelniony użytkownik może: 

 • Uzyskać dostęp do 
informacji przeznaczonej 
dla niego 

 

• Wypełnić formularz 
elektroniczny i 
uwierzytelnić treść podania 



Po uwierzytelnieniu (się) 
Schmidt może potwierdzić swoją wolę 
(uwierzytelnienie w znaczeniu potwierdzenie 
pochodzenia oraz integralności weryfikowanych 
danych w postaci elektronicznej) za pomocą: 

• jednorazowego hasła 
transakcji (OTP od ang. 
one time password) 
przesłane sms-em (jak w 
e-banku, albo jak profilem 
zaufanym ePUAP) 

 

• zaawansowanego podpisu 
elektronicznego lub 
podpisu kwalifikowanego 



Czy OTP to rodzaj podpisu 
elektronicznego ? 

„podpis elektroniczny” oznacza dane w postaci elektronicznej, które są 

dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci 

elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis;  

Art..3 (10) eIDAS 

Choć OTP nie jest dołączany ani logicznie powiązany z 

innymi danymi w postaci elektronicznej które podpisujący 

podpisuje (a więc formalnie to nie jest podpis) – to jednak 

użycie tego kodu przez zidentyfikowanegoi 

uwierzytelnionego użytkownika może spowodować, że 

podpisujący podpisuje dokument (choć innymi danymi np. 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) 



Czy OTP to rodzaj podpisu elektronicznego? 

4. What are the common uses of electronic signatures? 
Electronic signatures have a variety of uses, and common ones 
(for example) relate to their use in e-government and on-line 
banking. Many countries have launched e-government 
applications, often through the use of an electronic ID card, 
which give users access to a range of public services. Equally 
personal e-banking is now extremely common, often based on 
simple forms of electronic signature (one-time passwords (OTPs) 
and tokens). 
źródło: Electronic signatures – FAQs (http://www.out-
law.com/page-443 ) 

Niekiedy OTP może być rozumiany jako uproszczona forma podpisu  



Po uwierzytelnieniu (treści) 

Schmidt może wysłać podpisany (uwierzytelniony?) e-
dokument do wybranego adresata (np. Bardzo Ważny Urząd 
albo Sąd) 

 
• używając elektronicznej 

usługi rejestrowanego 
doręczania 
elektronicznego (Art.3 
(36) eIDAS) 

• Ale też uwierzytelniona treść 
może automatycznie zostać 
wysłana we właściwe miejsce 
bez udziału Schmidta (tak się 
np. PIT sam wysyła). 

• Albo wprost zapisana w 
systemie BWUaS (bo tam 
zostaje, jak w upominawczym 
e-sądzie) 

Koniec usługi 

Doręczono  
do BWUaS 



Znacznik czasu (Art.3 (33) eIDAS) 

• Może być użyty przez Schmidta (przed e-doręczeniem) 

• Może być użyty przez BWUaS (po e-doręczeniu) 

• Może być automatycznie dołączany do każdego 
dokumentu systemie BWUaS 

 

 

 

 

Czy jest niezbędny? 



Po doręczeniu do BWUaS 
Czy BWUaS może (musi?) zwalidować podpis 
lub znacznik czasu (jeżeli dodał go Schmidt) 

Czy BWUaS może (powinien) dodać własny 
znacznik czasu? 

Czy BWUaS może (musi?) konserwować 
podpisy elektroniczne, 

 

Problem:  
Czy i kiedy taka walidacja, oznaczanie czasem  
i konserwacja powinny być kwalifikowane?  

 

 



Problem:  
Czy i kiedy taka walidacja, oznaczanie 
czasem  
i konserwacja powinny być 
kwalifikowane? • Z jednej strony bowiem Podpisowi elektronicznemu nie można 

odmówić skutku prawnego ani dopuszczalności jako dowodu w 
postępowaniu sądowym wyłącznie z tego powodu, że podpis ten 
ma postać elektroniczną lub że nie spełnia wymogów dla 
kwalifikowanych podpisów elektronicznych (art. 25.1) 

•  Ale co będzie jeżeli po 2, 5, 15…  latach załóżmy w 
2020 r. przedstawię w sądzie podpis elektroniczny 
który był walidowany „zwykłym” narzędziem DSS 
4.5.0* w roku 2015, nie został  oznakowany czasem i 
nie był poddany kwalifikowanej konserwacji? 

* zob. https://joinup.ec.europa.eu/asset/sd-dss/asset_release/dss-450   

tamże source code is located at https://github.com/esig/dss. 

 

 

https://github.com/esig/dss


Konserwacja (art.34 ust.1) 

Kwalifikowaną usługę konserwacji kwalifikowanych 
podpisów elektronicznych może świadczyć wyłącznie 
kwalifikowany dostawca usług zaufania, który stosuje 
procedury i technologie umożliwiające przedłużenie 
wiarygodności kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego poza techniczny okres ważności.  

(możliwość czy obowiązek?) 



Proces 
Schmidt 
OK 



Czy cały proces jest konieczny? 

Schmidt 
OK 

Schmidt uwierzytelnił się za 
pomocą środka eID  (i użył 
kodu OTP do uwierzytelnienia 
treści dokumentu) 

Treść uwierzytelniona za 
pomocą środka eID i kodu OTP 
(zwykły popis… ale podpis) 

Możliwość 1: 

eID + OTP 

Tak działa profil 

zaufany ePUAP 



Czy cały proces jest konieczny? 
Możliwość 2: 

podpis kwalifikowany + e-doręczenie +znacznik 

czasu + konserwacja podpisu  

 

Schmidt zidentyfikował się i uwierzytelnił 
przy pomocy podpisu kwalifikowanego 
(podpis jako eID) 



Czy cały proces jest konieczny? 

Możliwość 3:  

podpis kwalifikowany + e-doręczenie 

(bez znacznika czasu i  konserwacji 

podpisu) 

Schmidt zidentyfikował się i uwierzytelnił 
przy pomocy podpisu kwalifikowanego 
(podpis jako eID) 



Podsumowanie (w punktach) 

• Uwierzytelnianie witryny (usługa zaufania - TS) 

• elektroniczna identyfikacja (eID) 

• Uwierzytelnianie [1] jako proces umożliwiający identyfikację 

• Uwierzytelnianie [2] (jako potwierdzenie pochodzenia oraz 
integralności weryfikowanych danych w postaci 
elektronicznej)  - w znaczeniu wzięcie odpowiedzialności za 
treść lub czynność, zrealizowane jako: 

• transakcja autoryzowana właściwym kodem OTP (eID) 
• dokument elektroniczny podpisany zaawansowanym / 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (TS) 

• weryfikacja i walidacja podpisu elektronicznego (TS) 

• rejestrowana usługa doręczenia elektronicznego (TS) 

• znakowanie czasem i usługi konserwacji podpisów (TS) 

 



Podsumowanie 
eUsługi oparte o elektroniczną identyfikację  
 
• Uwierzytelnianie witryny (usługa zaufania - TS) 

• elektroniczna identyfikacja (eID) 

• Uwierzytelnianie jako proces  
umożliwiający identyfikację + 

• jako transakcja autoryzowana właściwym kodem OTP 
(eID) 

 

 

Problem: Jak przechować taką dokumentację w długim czasie by 
miała wartość dowodową? Czy potrzebujemy usług zaufania 
takich jak pieczęć elektroniczna (TS) do potwierdzenia transakcji 
autoryzowanej kodem OTP i znaczników czasu (TS)  do 
konserwacji (też TS) tej pieczęci? 

Takie słowo nie 
występuje w eIDAS  



Podsumowanie 
eUsługi oparte o usługi zaufania 
 

• dokument elektroniczny podpisany zaawansowanym / 
kwalifikowanym podpisem elektroniczny  (TS) 

• rejestrowana usługa doręczenia elektronicznego (TS) 

• weryfikacja i walidacja podpisu elektronicznego (TS) 

 
Tan sam problem: Jak przechować taką dokumentację 
w długim czasie by miała wartość dowodową? Czy 
potrzebujemy usług zaufania takich jak pieczęć 
elektroniczna (TS) do potwierdzenia e-doręczenia (TS), 
znaczników czasu (TS)  do konserwacji (też TS) 
podpisów oraz pieczęci? 



doręczanie kwalifikowane 

• Art. 3 pkt 37 -  „kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia 
elektronicznego” oznacza usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, 
która spełnia wymogi określone w art. 44” 

• I co będzie jeżeli kupię kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia 
elektronicznego? Czy będę mógł żądać doręczenia wprost na wskazany 
adres? - (na razie nie) 
 

• Art. 46 § 4 KPA (lub odpowiednio art. 144a §4 OP). 

•  § 4. 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. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc


Konkluzje 

• Istnieje możliwość świadczenia usług 
elektronicznych opartych o środki e-identyfikacji 

• Istnieje możliwość świadczenia usług 
elektronicznych opartych o usługi zaufania 

• W długim czasie środki e-identyfikacji oraz usługi 
zaufania wydają się być komplementarne 

• eIDAS daje sporo narzędzi porządkując możliwość 
ich używania – jak ich będziemy używać zależy od 
nas. 



Podsumowanie 

• Ilość wymagań odnoszących się do doręczeń elektronicznych i 
obsługi najróżniejszych usług elektronicznych w tym środków 
identyfikacji elektronicznej oraz podpisów elektronicznych  
powoduje, że w praktyce nie da się tego obsługiwać „ręcznie”. 

• Niezbędne będzie oprogramowanie, które będzie potrafiło nie 
tylko umożliwić realizację określonej usługi tj. zweryfikować 
tożsamość elektroniczną (uwierzytelnić), ale też automatycznie 
sprawdzić czy podpis elektroniczny jest wydany przez zaufany 
podmiot oraz czy jest ważny, ale też gromadzić e-dokumentację 
stanowiącą odzwierciedlenie sposobu załatwiania spraw i 
bezpiecznie ją przechowywać. 

• Część e-usług „ucieknie” do systemów dedykowanych do 
załatwiania określonych spraw (już się tak dzieje np. portal 
podatkowy, e-sąd), ale część pozostanie w systemach określonych 
podmiotów (systemach EZD). 



Praktyka wdrażania  

• Rekomendacje i zalecenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji z 
posiedzenia w dniu 17.06.2015 r (sugerowany podział zadań): 

• Koordynacja obszaru usług zaufania 
• legislacja, nadzór, program akredytacji dla systemu oceny zgodności 

usługodawców zaufania) 
• pozostałe zadania koordynujące, w tym  

• obszar eID (pełnienie roli pojedynczego punktu kontaktowego, 
budowa i udostępnianie krajowego węzła pośredniczącego w 
wykorzystywaniu notyfikowanych systemów identyfikacji 
elektronicznej, 

• narzędzia umożliwiające stosowanie usług zaufania w e-administracji 
(dostosowanie ePUAP w zakresie  składania weryfikacji i walidacji 
kwalifikowanych e-podpisów i e-pieczęci z obszaru UE, akceptowania 
notyfikowanych środków eID, znakowania czasem, ustalonych 
standardów e-doręczeń) 

• program dostosowania e-administracji do konserwacji podpisów 
elektronicznych. 

• Udział w programach dostosowania, dostosowanie własnych 
systemów w zakresie  składania weryfikacji i walidacji 
kwalifikowanych e-podpisów i e-pieczęci z obszaru UE, 
akceptowania notyfikowanych środków eID, znakowania 
czasem, ustalonych standardów e-doręczeń, zgłąszanie potrzeb 

 

Ministerstwo  
Gospodarki 

Ministerstwo  
Administracji  

i Cyfryzacji 

wszyscy 



aktualny stan prac związanych z wdrożeniem  
(wydane decyzje/rozporządzenia wykonawcze Komisji ) 

• (UE) 2015/1505 z dnia 8 września 2015 r. ustanawiająca specyfikacje techniczne 
i formaty dotyczące zaufanych (art. 22 ust. 5)  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32015D1505  

• (UE) 2015/1506 z dnia 8 września 2015 r. ustanawiająca specyfikacje dotyczące 
formatów zaawansowanych podpisów elektronicznych oraz zaawansowanych 
pieczęci elektronicznych, które mają być uznane przez podmioty sektora 
publicznego, (art. 27 ust. 5 i art. 37 ust. 5) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32015D1506  

• (UE) 2015/296 z dnia 24 lutego 2015 r. ustanawiająca proceduralne warunki 
współpracy między państwami członkowskimi w zakresie identyfikacji 
elektronicznej (art. 12 ust. 7)  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32015D0296  

• (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na 
podstawie art. 12 ust. 8 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32015R1501  

• (UE) 2015/1502 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia minimalnych 
specyfikacji technicznych i procedur dotyczących poziomów zaufania w zakresie 
środków identyfikacji elektronicznej (art. 8 ust. 3) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32015R1502  

• (UE) 2015/806 z dnia 22 maja 2015 r. określające specyfikacje dotyczące formy 
znaku zaufania UE dla kwalifikowanych usług zaufania (art. 23 ust. 3) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32015R0806  
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aktualny stan prac związanych z wdrożeniem  
(działania w kraju) 

• Raport, opracowany na zlecenie Ministra Gospodarki 
przez ekspertów zewnętrznych,  
http://www.mg.gov.pl/node/24426  

• Projekt ARIADNA w ramach w ramach POPC 2.1. (Lider: 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Partner: Centrum 
Projektów Informatycznych) – w ramach projektu 
zadanie: Dostarczenie niezbędnej infrastruktury 
informatycznej umożliwiającej korzystanie z usług 
administracji publicznej obywatelom EU przy 
wykorzystaniu mechanizmów e-identyfikacji wszystkich 
państw członkowskich https://mac.gov.pl/files/2015-04-
17_prezentacja_eidas_po_prezentacji.pdf  
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aktualny stan prac związanych z wdrożeniem  
(działania w kraju) 

• Wskazanie adresów kontaktowych w ramach tworzenia 
tzw. Sieci Współpracy o której mowa w rozdziale 4 
Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/296 z dnia 24 
lutego 2015 r.  

• Pojedynczy punkt kontaktowy: DI MAiC ul. e-mail: 
sekretariat.di@mac.gov.pl,  osoba do kontaktu: 
Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl  (wyk. Art.3) 

• desygnowani reprezentanci na posiedzenia Sieci Współpracy: Sebastian 
Christow i Justyna Duszyńska (wyk. Art.. 12). Odbyło się już 1 posiedzenie 
(15.09. w Brukseli) zob. dalej. 

• Rozpoczęcie prac w MG nad ustawą o usługach zaufania 

• Spotkanie w sprawie spotkania z przedstawicielami 
Polskiego Centrum Akredytacji poświęcone krajowemu 
systemowi oceny zgodności (2.09.2015) 
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Plany notyfikacji  
1 posiedzenie Sieci Współpracy (15.09. w Brukseli) 
 

• 23 MSs of the EU and EEA presented their plans 
(often still tentative ones) to notify their eIDS, as 
follows: 

• Notification by end of 2016: 7 MS; 

• Notification in 2017 or later: 6 MS; 

• Intention to notify, without date: 6 MS; 

• No decision yet: 4 MS. 

 



Dziękuję za uwagę 
Kazimierz.Schmidt@mac.gov.pl 


