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1. Warunek konieczny współdziałania – wspólny cel (czy jest?)

2. Europejskie ramy prawne funkcjonowania usług zaufania i eID

3. Regulacje szczegółowe wprowadzające alternatywne instrumenty prawne

4. Mnogość dostępnych rozwiązań, a poziom społecznego zrozumienia ich istoty

5. Rzetelna informacja podstawą sukcesu

6. Publiczne vs komercyjne usługi zaufania – konkurencja, czy 
komplementarność?

Agenda



Wspólny cel

Wspólnym celem administracji publicznej
i komercyjnych dostawców kwalifikowanych 
usług zaufania jest szybki rozwój 
społeczeństwa informacyjnego



Europejskie ramy 
prawne określające 
funkcjonowanie usług 
zaufania i eID
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Usługi zaufania

✓ podpis elektroniczny
✓ pieczęć elektroniczna

✓ znacznik czasu
✓ walidacja
✓ e-doręczenia
✓ Konserwacja
✓ …

Niezaprzeczalność

Identyfikacja

✓ system identyfikacji
elektronicznej

✓ środek identyfikacji 
elektronicznej

Uwierzytelnienie

Identyfikacja i uwierzytelnienie osoby
w systemie informatycznym

lub
usłudze świadczonej drogą elektroniczną 

Niezaprzeczalność oświadczenia woli
oraz

dowód dokonanej czynności prawnej



ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 (eIDAS)

z dnia 23 lipca 2014 r. 

w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE

Art.3. p 16:

7

„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; 

USTAWA  (PL) z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej

✓ Określa zasady nadzoru nad kwalifikowanymi dostawcami usług zaufania
✓ nie reguluje usług zaufania, to jest w eIDAS!

✓ Określa zasady tworzenia i funkcjonowania krajowego systemu identyfikacji 
elektronicznej 

Europejskie ramy prawne 2/2



Alternatywne 
instrumenty prawne
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USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne 

Art. 3:
14)  profil zaufany – środek identyfikacji elektronicznej zawierający zestaw danych identyfikujących i opisujących 
osobę fizyczną, który został wydany w sposób, o którym mowa w art. 20c; 

14a) podpis zaufany – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność 
są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego 
do spraw informatyzacji, zawierający… 

Art. 19e. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia oraz zapewnia rozwój oprogramowania 
przeznaczonego dla urządzeń mobilnych, zwanego dalej „publiczną aplikacją mobilną”, pozwalającego
w szczególności na:
1) pobranie, przechowywanie i prezentację dokumentów elektronicznych, 

o których mowa w ust. 2, a także przekazywanie tych dokumentów 
między urządzeniami mobilnymi;  (…)

Rozwiązanie internetowe

mDokument

Podpis zaufany i profil zaufany
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USTAWA z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 

Art. 2.

9) podpis osobisty – zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 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, 
weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego;

10) profil osobisty – środek identyfikacji elektronicznej 
zawierający dane potwierdzane przez certyfikat 
identyfikacji i uwierzytelnienia; 

Rozwiązanie bazujące na 
fizycznym blankiecie dowodu
i specjalistycznym czytniku

Podpis osobisty i profil osobisty



1) dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu 
osobistego zapisane w postaci elektronicznej wraz z danymi 
je uwierzytelniającymi, z wyjątkiem numeru CAN; 

Art. 12a. 1. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera: 

2) certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia wraz z danymi 
umożliwiającymi identyfikację elektroniczną
i uwierzytelnienie; 

3) certyfikat podpisu osobistego wraz z danymi do składania 
podpisu; 

4) certyfikat potwierdzenia obecności wraz z danymi 
umożliwiającymi jego użycie; 

5) przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego
zgodnego z art. 28 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. 

Identyfikacja

Podpis

Identyfikacja

Identyfikacja

Podpis

Dowód osobisty z warstwą elektroniczną 1/2



Internet
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Uwierzytelnienie

podpisu
osobistego
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Certyfikat

podpisu
kwalifikowanego

Certyfikat

identyfikacji
uwierzytelnienia
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Dowód osobisty z warstwą elektroniczną 2/2

Podpis

…….



Skutek prawny podpisu osobistego

Art. 12d. (ustawa o dowodach elektronicznych)

1. Opatrzenie danych podpisem osobistym wywołuje w stosunku do 
podmiotu publicznego skutek prawny równoważny podpisowi 
własnoręcznemu.

2. Skutek, o którym mowa w ust. 1, wywołuje opatrzenie danych 
podpisem osobistym w stosunku do podmiotu innego niż podmiot 
publiczny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę. 

?



Skutek prawny podpisu zaufanego

Art. 20ae. (ustawa o informatyzacji…)

1. Podpis zaufany wywołuje skutki prawne, jeżeli został utworzony 
lub złożony w okresie ważności środka identyfikacji elektronicznej, 
o którym mowa w…

2. Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym są 
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi 
opatrzonemu podpisem własnoręcznym, chyba że przepisy 
odrębne stanowią inaczej. 

?



eIDAS Artykuł 25: Skutki prawne podpisów elektronicznych 

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. 

Skutek prawny podpisu kwalifikowanego



✓ Kodeks cywilny

✓ Forma pisemna – wprost wskazany jest tylko kwalifikowany podpis elektroniczny jako 
konieczny do nadania podpisanemu dokumentowi formy równoważnej formie pisemnej 
(forma elektroniczna).

✓ Forma dokumentowa – nie ma wymagania co do rodzaju podpisu, czy w ogóle jego 
zastosowania.

✓ Kodeks postępowania administracyjnego

✓ Określa przypadki i zakres stosowania podpisów zaufanego i osobistego na równi 
z podpisem kwalifikowanym w relacji obywatel i przedsiębiorca z administracją
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Ustawy wyznaczające zakres stosowania różnych rodzajów podpisów elektronicznych

✓ Kodeks postępowania cywilnego

✓ Określa przypadki i zakres stosowania podpisów elektronicznych 
na równi z podpisem własnoręcznym w stosunkach cywilno-prawnych

✓ Ustawy sektorowe

✓ Ochrona zdrowia, finanse i bankowość, ubezpieczenia…..



Mnogość rozwiązać!

Co wybrać?



Jakiego dokonać wyboru?

Łatwość użycia

usługa                        karta

podpis zaufany i profil zaufany podpis osobisty i profil osobisty

mDokument fizyczny dowód osobisty

Uniwersalność stosowania

Podpis kwalifikowany Podpis osobisty, podpis zaufany

EU i poza                Polska 

podpis kwalifikowany podpis kwalifikowany



Odpowiedni przekaz 
informacji podstawą 

sukcesu

Nie powtarzajmy błędów popełnionych w  przeszłości! 



Już 10 lat używamy e-Dowodu



Niechciany kwalifikowany podpis elektroniczny



Niechciany kwalifikowany podpis elektronicznyMoże teraz nie jest tak źle?

USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne 

Art. 20c. 1. Potwierdzenia profilu zaufanego, które polega na 

weryfikacji zgodności danych zawartych we wniosku o jego wydanie ze 

stanem faktycznym, oraz unieważnienia profilu zaufanego dokonuje: 
1) … (osobiście w punkcie weryfikacji tożsamości)

2) samodzielnie osoba fizyczna przy wykorzystaniu kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego, w przypadku gdy kwalifikowany certyfikat 

podpisu elektronicznego zawiera dane obejmujące co najmniej: 

a) imię (imiona), b) nazwisko, c) numer PESEL; 

3) … (za pomocą środków identyfikacji bankowej)



Rejestracja w  profilu zaufanym



Rejestracja w  profilu zaufanym



Publiczne vs komercyjne 
usługi zaufania

– konkurencja, czy 
komplementarność?



Podstawowe zasady działania
dla osiągnięcia wspólnego celu

✓ Usługi zaufania świadczone nieodpłatnie przez Państwo przeznaczone są głównie dla 
obywateli i przedsiębiorców, którzy poza komunikacją elektroniczną z administracją nie 
korzystają z kwalifikowanych usług zaufania w elektronicznym obrocie prawnym;

✓ Systemy informatyczne administracji publicznej akceptują i wspierają skutecznie 
kwalifikowane usługi zaufania, aby użytkownicy korzystający już z tych usług w biznesie nie 
musieli dodatkowo posługiwać się alternatywnymi środkami w relacji z administracją;

✓ Państwo umożliwia korzystanie (na uzgodnionych warunkach) z krajowego systemu 
identyfikacji elektronicznej dostawcom komercyjnych usług zaufania;

✓ Dostawcy kwalifikowanych usług zaufania mają możliwość korzystania z rejestrów centralnych 
w celu weryfikacji danych osób ubiegających się wydanie kwalifikowanych certyfikatów.



Pozytywny przykład z ostatnich dni

Parlament RP (na swoim ostatnim posiedzeniu) przyjął nowelizację ustawy

o ewidencji ludności w zakresie art. 46. zapewniając kwalifikowanym

dostawcom usług zaufania dostęp do danych z rejestru PESEL oraz

rejestrów mieszkańców w zakresie niezbędnym do realizacji ich

ustawowych zadań

Jest to efekt konstruktywnego dialogu pomiędzy PIIT a Ministerstwem Cyfryzacji 



Zapewnienie profesjonalnego wsparcia merytorycznego oraz 
wysokiego poziomu SLA  28

Czynności prawne wymagające formy pisemnej: kontrakty, umowy zlecenia, prawa autorskie, 
inne umowy cywilno-prawne 

Dokumentowanie czynności w ochronie zdrowia: zwolnienia, recepty, dokumentacja medyczna….

Sprawy urzędowe w relacji obywatel lub przedsiębiorca do urzędu

Sprawy urzędowe w relacji urząd do obywatela lub przedsiębiorcy

Prosta integracja z korporacyjnymi systemami informatycznymi eliminująca konieczność instalacji 
oprogramowania na sprzęcie użytkownika

?

Czynności prawne wymagająca formy dokumentowej: umowy cywilno-prawne o niskim ryzyku 
biznesowym. 

Dokumentowanie czynności w procesach obsługiwanych elektronicznie przez poszczególne 
ministerstwa i instytucje państwowe samorządowe wyłącznie w ramach danego resortu 

? ?

Możliwość złożenia podpisu za pomocą smartfonu lub bez konieczności podłączania czytnika 
do komputera   

?? ? ? ?

Interoperacyjność i transgraniczność podpisanego dokumentu w ramach UE oraz globalnie 
(rozpoznawalnego Adobe)

Odpowiedzialność finansowa za jakość świadczonych usług ?

Podpisy niekwalifikowane (PL)

e-DowódMC

centralniesektorowo

ZUSMF MSInne
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Usługi świadczone przez administrację: Obszary zastosowań
różnych rodzajów
podpisów elektronicznych



Dziękuję

Andrzej Ruciński
andrzej.rucinski@assecods.pl



Siła tworzenia

www.assecods.pl



Zastrzeżenia prawne
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Zawartość prezentacji stanowi przedmiot własności i jest chroniona przepisami prawa. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk,
animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia w prezentacji podlegają ochronie na mocy obowiązujących przepisów w
tym w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy – prawo własności przemysłowej.
Jakiekolwiek nieautoryzowane zastosowanie jakichkolwiek treści zawartych w prezentacji może stanowić naruszenie praw
przysługujących Asseco Data Systems S.A. (autorskich praw majątkowych, praw ochronnych do znaków towarowych lub
innych) lub praw przysługujących Asseco Poland S.A. w takim zakresie w jakim Asseco Data Systems S.A. korzysta z treści,
do których prawa przysługują Asseco Poland S.A. na podstawie zawartych umów i porozumień. Treści dostępne w
prezentacji nie mogą być modyfikowane, powielane, przedstawiane publicznie, wykonywane, rozprowadzane lub
wykorzystywane w innych celach publicznych lub komercyjnych, chyba że Asseco Data Systems S.A. wyda na to wyraźną
zgodę na piśmie. Kopiowanie w celach komercyjnych, rozpowszechnianie, modyfikacja lub przejmowanie treści niniejszej
prezentacji (w całości lub w części) przez osoby trzecie jest niedozwolone.  Asseco Data Systems S.A. zastrzega, że
prezentacja może zawierać treści stanowiące odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Warunki korzystania z ofert i
usług podmiotów trzecich są określone przez te podmioty.

Asseco Data Systems S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tychże
podmiotów. Dane i informacje zawarte w prezentacji mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny. Prezentacja
przygotowana została w oparciu i przy użyciu produktów firmy Inscale.

Nazwa oraz logo Asseco Data Systems S.A. jak i Asseco Poland S.A. są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Korzystanie
z tych znaków wymaga wyraźnej zgody ze strony ww. podmiotów.

2019 © Asseco Data Systems S.A.


