
Węzeł krajowy identyfikacji elektronicznej 
– czym jest i czemu służy. 

Koncepcje rozwoju węzła

IX Konferencja CommonSign „E-administracja i e-biznes w Polsce –
gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?”
Warszawa, 29 października 2019 r.

przygotowali Anna Weber, Kazimierz Schmidt (Ministerstwo Cyfryzacji)
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Dowód osobisty to nie podpis

Identyfikacja Podpis

Analogicznie: środek identyfikacji elektronicznej 
to nie podpis elektroniczny



Podpisać nie znaczy uwierzytelnić

• [było] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE 
• (preabmuła) Komunikacja elektroniczna i handel elektroniczny wymagają 

"podpisów elektronicznych" i usług powiązanych umożliwiających uwierzytelnianie 
danych (…)

• (formalna definicja) "podpis elektroniczny" oznacza dane w formie elektronicznej 
dodane do innych danych elektronicznych lub logicznie z nimi powiązane i służące 
jako metoda uwierzytelnienia;

• [jest] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014
• (preambuła) (…) Wiele usług online dostępnych za pośrednictwem pojedynczych 

punktów kontaktowych wymaga elektronicznej identyfikacji, uwierzytelnienia i 
podpisu.

• (formalna definicja) „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

czy podpis może służyć jako metoda uwierzytelniania?



Podpisać /uwierzytelnić – przepisy
eIDAS 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;

• (4) system identyfikacji elektronicznej” oznacza system identyfikacji elektronicznej, w ramach 
którego wydaje się środki identyfikacji elektronicznej osobom fizycznym lub prawnym, lub osobom 
fizycznym reprezentującym osoby prawne;

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

• (10) „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;

czy podpis może służyć jako metoda uwierzytelniania?



Gdy złożono podpis elektroniczny to…
• Istnieją podpisane dane (najczęściej podpisane dokumenty 

elektroniczne) zabezpieczone tym podpisem

• Można taki podpis zweryfikować a podpisane dokumenty 
elektroniczne przechowywać, kopiować, doręczać

• Podpisujący nie muszą się identyfikować w usłudze online

ustawa

pismo urzędowe

wniosek państwa UE do 
Komisji Europejskiej

wniosek obywatela 
do urzędu



Gdy użyto środka identyfikacji elektronicznej

• Nie istnieją dane opatrzone podpisem 
(dowody użycia środka identyfikacji to nie 
podpisy elektroniczne)

• Trzeba się identyfikować w usłudze online

Usługa zamówienia 
wizyty w ZUS

Dostęp do zaświadczeń 
lekarskich

Dostęp do konta w banku w tym 
złożenie dyspozycji przelewu 

Dostęp do skrzynki z 
korespondencją urzędową



Podpisać/ uwierzytelnić praktyka
• Kwalifikowanym podpisem elektronicznym można podpisać dowolną

treść i podpis taki będzie zrównany  z podpisem własnoręcznym na mocy 
art. 25 eIDAS (odrębnym zagadnieniem jest możliwość skutecznego 
doręczenia tak podpisanej treści).

• każdy kto ma podpisany elektronicznie dokument może zweryfikować kto jego treść 
podpisał, kiedy podpisał, oraz czy treść ta nie została zmieniona

• udowodnienie podpisania polega na weryfikacji podpisu.

• Wykorzystanie środka identyfikacji elektronicznej, jest możliwe tylko tam 
gdzie w ogóle istnieje usługa online (nie można użyć środka identyfikacji 
tak gdzie się chce tylko tam gdzie jest taka możliwość).

• udostępniona usługa pozwala na użycie określonego środka identyfikacji 

• Jak udowodnić użycie środka identyfikacji elektronicznej?
• potencjalna niepewność po stronie dostawcy usługi 

i korzystającego z usługi 

Podpisujący 
decyduje co 

podpisze 

Dostawca 
usługi 

decyduje na 
co pozwoli w 

usłudze



Oczywiste skutki 
• Identyfikacja elektroniczna jest wygodniejsza dla 

świadczącego usługi bo:
• to on decyduje co jest możliwe do zrobienia,
• nie musi weryfikować i konserwować podpisów elektronicznych 

ani gromadzić dokumentów elektronicznych i dowodów ich doręczenia
ale
• musi on mieć pewność, że ma do czynienia z określona osobą i że da się udowodnić, 

że to ta osoba  uzyskała dostęp do danych albo przekazała określone dane/określoną 
dyspozycję

• Identyfikacja elektroniczna jest wygodniejsza dla korzystającego z usługi w 
Internecie jeżeli:

• nie musi się różnie identyfikować w różnych usługach (co usługa to inna identyfikacja)
• ma zaufanie do posiadanego środka identyfikacji, że jego tożsamość nie zostanie 

skradziona oraz że będzie można udowodnić gdzie (w jakiej usłudze) i kiedy się 
uwierzytelnił



Węzeł Krajowy wychodzi naprzeciw potrzebom dostawców 
usług i ich klientów bo:

• daje stronom usługi pewność, że identyfikacja elektroniczna 
nastąpiła za pomocą sprawdzonego środka identyfikacji,

• pozwala klientom na użycie środka dla nich wygodnego, który 
znają (i co za tym idzie potrafią bezpiecznie używać)

• potwierdzenia poprawnego uwierzytelnienia przekazywane 
przez węzeł są identyczne dla różnych środków identyfikacji 
(takie same jak te używane w uwierzytelnianiu 
transgranicznym w UE)

• przechowuje dane, które w razie incydentu umożliwią 
odbudowę sekwencji wymiany komunikatów w celu 
określenie miejsca i charakteru incydentu.



Co to jest Węzeł Krajowy
(zob. ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej art. 21a ust. 1)

• [Art. 21a ] Krajowy schemat identyfikacji elektronicznej obejmuje:
• węzeł krajowy identyfikacji elektronicznej i przyłączone:

• systemy identyfikacji elektronicznej

• systemy w ramach których udostępniane są usługi online

• węzeł transgraniczny
• notyfikowane w Komisji Europejskiej zagraniczne systemy identyfikacji elektronicznej 

Publiczny schemat obejmuje dwa węzły



Przed węzłem

Kto zapamięta te loginy i hasła?



Przez węzeł czyli

Już nie tylko umocowane ustawowo profil 

zaufany i e-dowód osobisty



Jak może niedługo być   

Wybieram co mam, jest dla 
mnie wygodne i wiem jak 

bezpiecznie używać*

* jeżeli wszyscy wskazani dostawcy dający dziś możliwość identyfikacji 

w niektórych systemach administracji zdecydują się przyłączyć do węzła 



Węzeł a bezpieczeństwo

• Systemy sprawdzone w praktyce 
• przyłączanie już istniejących systemów identyfikacji

• Sprawdzony poziom bezpieczeństwa
• audyt zgodności z wymaganiami dla poziomów bezpieczeństwa środków identyfikacji 

elektronicznej określonymi dla systemów notyfikowanych w KE (zob. rozp. Komisji 
(UE) 2015/1502 oraz art. 21b ust. 1 pkt 1 ustawy i art. 21g ust. 3)

• Kary odstraszające potencjalnych cyberprzestępców
• kary za fałszowanie tożsamości, posługiwanie się fałszywą tożsamością itd. (Art. 40a, 

41a, 44)

• Stały nadzór (rozdział 5a)

• Inne zabezpieczenia 
• ubezpieczenie (art. 21c)
• kontrola korporacyjna ABW (art. 21g ust.6)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32015R1502


Obowiązkowy harmonogram przyłączania do WK
(art. 60 ustawy z dnia 5 lipca 2018 o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych 
innych ustaw) 

System dostawcy Usług Termin uwierzytelnienia w WK

Każdy system teleinformatyczny, w którym na dzień 31 grudnia 2017 r. 
uwierzytelnienie użytkowników odbywało się z wykorzystaniem profilu 
zaufanego ePUAP

Najpóźniej do 1 stycznia 2020 r

Każdy system teleinformatyczny podmiotu publicznego, inny niż systemy 
wymienione powyżej, w którym udostępniane są usługi online, funkcjonujący 
w dniu wejścia w życie ustawy lub uruchomiony przed 1 stycznia 2021 r.

Najpóźniej do 1 stycznia 2022 r.

Każdy nowy system teleinformatyczny podmiotu publicznego, 
w którym udostępniane są usługi online, uruchomiony po 31 grudnia 2020 r.

Z dniem uruchomienia systemu.

Co nie znaczy że nie można wcześniej!



Nie wszyscy to wiedzą

• Art. 60 wskazywany na poprzedniej stronie, znajduje się w ustawie z 
dnia 5 lipca 2018 o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 
2018 r. poz. 1544)

• Przepisu tego nie ma w Ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej z dnia 5 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579).

• Podobnie nie znajdziemy w ustawie o usługach zaufania przepisu, 
który mówi, że zgody udzielone na potwierdzanie profilu zaufanego są 
nadal ważne (to w art. 64 ustawy o zmianie ustawy o usługach 
zaufania).



Przyłączenie systemu usługowego do węzła –
formalnie wymagane dokumenty (art. 21u)

• Wniosek 
• Oświadczenie o zapewnieniu opracowania, ustanawiania, wdrażania, 

eksploatowania, monitorowania, przeglądania, utrzymywania 
i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

• Oświadczenie o zapewnieniu stosowania polityki bezpieczeństwa węzła krajowego;

• Lista usług online udostępnianych w tym systemie wraz z określeniem dla każdej 
z tych usług wymaganych poziomów bezpieczeństwa środków identyfikacji 
elektronicznej

• Oświadczenie o działaniu podmiotu zgodnie z przepisami o ochronie danych 
osobowych



Przyłączenia do węzła – podłączeni liderzy zmian

1. [MC] EPUAP (15.09.2018)
2. [CSIOZ] Internetowe Konto Pacjenta (22.10.2018)
3. [ZUS] PUE (14.12.2018)
4. [MRPiPS] Empatia (18.12.2018)
5. [MRPiPS] Praca.gov (18.12.2018)
6. [MPiT] CEIDG (05.04.2019)
7. [MPiT] Biznes.gov (05.04.2019)
8. [CSIOZ] Gabinet.gov (18.04.2019)
9. Urząd Miasta Oświęcim (07.05.2019)

Przyłączeni z mocy ustawy

Przyłączeni przed terminem



Przyłączenia do węzła – wiceliderzy zmian w testach

• Przyłączone:
• https://mc.bip.gov.pl/wezel-krajowy/wezel-krajowy-dokumentacja-dotyczaca-

integracji-z-wezlem-krajowym.html

• W trakcie testów:
• Ministerstwo Finansów

• Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

• Ministerstwo Cyfryzacji

• Instytut Ochrony Środowiska

• Politechnika Warszawska

• Urzędy Miast oraz Gmin

https://mc.bip.gov.pl/wezel-krajowy/wezel-krajowy-dokumentacja-dotyczaca-integracji-z-wezlem-krajowym.html


Efekt w liczbach 
(uwierzytelniania przez węzeł krajowy w 2019 r.)

styczeń czerwiec październik

984 965

1 879 397

2 467 096



Przyłączenie systemu usługowego do węzła w praktyce

Środowisko 

SYMULATOR

• Pismo o dostęp do 
środowiska symulator

•Realizacja prac (zgodnie z 
procedurą)

•Certyfikaty i wsparcie 
realizowane przez COI

Środowisko 

INTEGRACYJNE

•Wniosek

•Ustalenie harmonogramu

•Wyznaczenie terminu 
testów

•Testy i raport z testów

•Decyzja o podłączeniu 

•Certyfikaty i wsparcie 
realizowane przez COI

Uruchomienie

PRODUKCYJNE

•Realizacja prac (zgodnie z 
procedurą)

•Przesłanie zakupionych 
certyfikatów

•Uruchomienie produkcyjne 
zrealizowane wspólnie z 
COI



dokumentacja integracji dla Dostawcy Usług (DU)

• Załącznik 1- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług 
Wniosek o przyłączenie systemu DU

• Procedura przyłączenia DU do WK_SYM

• Procedura przyłączenia DU do WK_INT

• Procedura przyłączenia DU do WK_PROD

• Załącznik 2- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)

• Załącznik 3– Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

• Źródło: BIPMCInteroperacyjność MCWęzeł Krajowy

https://mc.bip.gov.pl/wezel-krajowy/wezel-krajowy-dokumentacja-dotyczaca-
integracji-z-wezlem-krajowym.html

https://mc.bip.gov.pl/wezel-krajowy/wezel-krajowy-dokumentacja-dotyczaca-integracji-z-wezlem-krajowym.html


Co dalej

• Przyłączanie kolejnych środków identyfikacji do węzła krajowego
• System MojeID od Krajowej Izby Rozliczeniowej grupujący środki identyfikacji 

elektronicznej pochodzące od dostawców niepublicznych (na razie PKO BP). 

• Rozwiązanie problemu posiadacza środka identyfikacji, który nie ma 
podpisu, a usługa go wymaga

• celem jest aby osoba uwierzytelniona
za pośrednictwem MojeID nie trafiła na  
ścianę „podpisz wniosek”

• zostanie uruchomione rozwiązanie
potwierdzania profilu zaufanego „w locie”
i następnie prośba o złożenie podpisu 
zaufanego

©Bogusław Małusecki, 

2013.10.23



Co dalej (w trakcie przygotowywania)

• Usługa „sprawdź historię użycia mojej 
e-tożsamości za pośrednictwem węzła”

• wyłącznie dla osób których dane dotyczą,

• zabezpieczona przy pomocy najnowszych
technologii (blockchain)

• Notyfikacja publicznego systemu 
identyfikacji w Komisji Europejskiej

• W tym profil zaufany (średni poziom 
bezpieczeństwa) i profil osobisty 
(wysoki poziom bezpieczeństwa)

Ja się tu nie 
logowałem!



Co dalej (w trakcie analizy)

• Przyjęcie rozwiązań dla uwierzytelniania za pośrednictwem węzła 
• dostęp do węzła usługodawców niepublicznych mających interes faktyczny w 

uwierzytelnianiu z wykorzystaniem węzła krajowego (art. 21t ust. 1 pkt 4)
• specjalne zezwolenie dla profilu zaufanego (na podstawie ustawy o informatyzacji)

• specjalne zezwolenie dla podpisu zaufanego (j.w)

Przyłączenie do węzła nie oznacza możliwości składania podpisu zaufanego

• Przyjęcie praktycznych rozwiązań dla transgranicznego uwierzytelniania
• Trwały identyfikator nadany przez inne państwo członkowskie czyli  jak nie masz 

PESELa – to Cię nie znam (problem nie tylko krajowy)

• dostęp do usług transgranicznych usługodawców niepublicznych (eIDAS wymaga 
dostępu dla usług publicznych)

UWAGA!



e-Identyfikacja / usługi zaufania
• Identyfikacja elektroniczna w usługach online sprawdza się w praktyce 

logujesz się (uwierzytelniasz) i dalsze działania system przypisuje tobie

• Dokonując przelewu w systemie banku nie tworzymy podpisanego wniosku o 
przelew … tylko robimy przelew (dzięki identyfikacji elektronicznej). Można 
potem wygenerować dokument potwierdzenia przelewu, ale nie istnieje 
wniosek o przelew.

• Podobnie działamy, dokonując zakupów online czy przekazując wskazanie 
licznika energii elektrycznej (nie tworzymy dokumentów, które potem 
doręczamy).

• Ale już składając PIT-a tworzymy dokument, który przesyłamy do systemu e-
deklaracje i możemy stamtąd uzyskać Urzędowe Poświadczenie Odbioru

• Wnioskując o dowód osobisty tworzymy wniosek, który trzeba podpisać

• Wnioskując o … itd.



Co nie jest dla ludzi oczywiste …

• Podpis może być w formacie CAdES, XAdES, PAdES i ASiC

• Podpis może być otoczony, otaczający lub zewnętrzny

• Mogą być użyte różne algorytmy do złożenia podpisu (SHA1, SHA256…)

• Certyfikat to zaświadczenie (!) że ktoś ma podpis („podpisać 
certyfikatem” to skrót myślowy).

• „Podpisać Profilem Zaufanym” to też skrót myślowy (powinno być 
„podpisać podpisem zaufanym”)

• https://sjp.pl/ekosystem

https://sjp.pl/ekosystem


Identyfikacja elektroniczna to nie wszytko

• Węzeł Krajowy stworzył warunki do rozwoju usług online opierających się 
o pewną identyfikacją elektroniczną.

• Czasem trzeba stworzyć e-dokument i podpisać go a czasem jeszcze … 
doręczyć.

Ale to już kolejny (uzupełniający) projekt MC

https://legislacja.rcl.gov.pl/

projekt/12321100

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321100


Ministerstwo Cyfryzacji

Dziękujemy za uwagę

30


