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Materiały źródłowe

• Projekt ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 910/2014 w odniesieniu do 
ustanowienia europejskich ram tożsamości cyfrowej

• Link do polskiej wersji językowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0281

• Tamże:
• UZASADNIENIE (przyczyny i cele, spójność z innymi przepisami i politykami UE, 

pomocniczość, proporcjonalność, oceny ex post obowiązujących przepisów, 
konsultacje publiczne*, prawa podstawowe**, wpływ na budżet

• TRESĆ PROJEKTU (preambuła + projekt przepisów) 
• OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH (cele***, oczekiwane wyniki i wpływ, wskaźniki 

realizacji celów, przyczyny działania na poziomie europejskim ex ante, wnioski z 
podobnych działań, spójność z wieloletnimi ramami finansowymi, szacunkowy wpływ 
finansowy 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0281


Odnośniki do poprzedniej strony

*24 lipca 2020 r., a zamknięto w dniu 2 października 2020 r. Komisja otrzymała 
łącznie 318 odpowiedzi , 106 odpowiedzi udzielonych w ukierunkowanym badaniu 
opinii zainteresowanych stron.

**Prawa podstawowe

Ponieważ dane osobowe wchodzą w zakres stosowania niektórych elementów 
rozporządzenia, środki zaprojektowano w taki sposób, by były w pełni zgodne 
z przepisami o ochronie danych. We wniosku udoskonalono na przykład możliwości 
w zakresie udostępniania danych i umożliwiania uznaniowego ujawniania 
informacji. Za pomocą europejskiego portfela tożsamości cyfrowej użytkownik 
będzie mógł kontrolować ilość danych przekazywanych stronom ufającym 
i uzyskiwać informacje o atrybutach wymaganych do świadczenia konkretnej usługi. 
Dostawcy usług muszą informować państwa członkowskie o zamiarze stosowania 
europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, co umożliwi państwom członkowskim 
kontrolowanie, czy dostawcy usług wymagają zbiorów danych wrażliwych, na 
przykład dotyczących zdrowia, wyłącznie w zakresie zgodnym z prawem krajowym.



Cele szczegółowe

1. Zapewnienie dostępu do zaufanych i bezpiecznych rozwiązań w zakresie 
tożsamości cyfrowej, z których można korzystać w wymiarze 
transgranicznym, spełniających oczekiwania użytkowników 
i zapotrzebowanie rynku;

2. Zapewnienie, aby usługi publiczne i prywatne mogły opierać się na 
zaufanych i bezpiecznych rozwiązaniach w zakresie tożsamości cyfrowej;

3. Zapewnienie obywatelom pełnej kontroli nad ich danymi osobowymi 
i zagwarantowanie im bezpieczeństwa podczas korzystania z rozwiązań 
w zakresie tożsamości cyfrowej;

4. Zapewnienie równych warunków świadczenia kwalifikowanych usług 
zaufania w UE oraz ich akceptacji.



dlaczego

• Nie sprawdziły się oczekiwania dotyczące transgranicznej identyfikacji
(Tylko 59% populacji ma dostęp)

• Bardzo złożony model zarządzania eID (brakuje harmonizacji wymogów 
bezpieczeństwa, narzędzi i procedur zarządzania incydentami)

• liczne ograniczenia tylko do sektora publicznego

• ograniczone możliwości i złożoność procesu połączenia dostawców usług 
online z sektora prywatnego

• niewystarczającą dostępność notyfikowanych środków identyfikacji 
elektronicznej we wszystkich państwach członkowskich

• brak elastyczności rozporządzenia umożliwiającej uwzględnienie różnego 
rodzaju przypadków użycia



dlaczego

• rozwiązania w zakresie tożsamości elektronicznej takie jak te, które 
oferują dostawcy mediów społecznościowych i instytucje finansowe, 
budzą obawy dotyczące prywatności i ochrony danych.

• obecne ramy eIDAS nie pozwalają  na dostarczenie atrybutów 
elektronicznych, takich jak orzeczenia lekarskie lub kwalifikacje 
zawodowe, 

• Rozporządzenie eIDAS nie daje użytkownikom również możliwości 
ograniczenia udostępniania danych dotyczących tożsamości w 
zakresie jaki jest absolutnie niezbędny do świadczenia określonej 
usługi.



Co nowego - wybór autorski



europejski portfel tożsamości cyfrowej 
(art. 6a-6d)

• środek identyfikacji elektronicznej działający w całej UE w taki sam sposób - za jego 
wydawanie będą odpowiedzialne poszczególne państwa członkowskie (online i offline) 

• zapewni obowiązkowo dostęp do usług publicznych w całej UE, ale też usług 
świadczonych przez podmioty niepubliczne (w części obowiązkowo)

• pozwoli użytkownikowi wybierać atrybuty, które chce przesłać do dostawcy usługi
• emitent portfela nie będzie gromadzić informacji na temat korzystania z portfela,

które nie są niezbędne do świadczenia usług związanych z portfelem, nie wolno łączyć 
danych umożliwiających identyfikację osoby ani żadnych innych danych osobowych z 
danymi osobowymi pochodzącymi z usług (chyba że użytkownik wyraźnie sobie tego 
zażyczy)

• zapewni dostępność dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami dostępności 
określonymi w załączniku do dyrektywy 2019/882

• pozwoli na złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub kwalifikowanej 
pieczęci elektronicznej 



wybrane konsekwencje wprowadzenia  portfela 
(emisja)

• obowiązek notyfikacji co najmniej jednego systemu  identyfikacji 
elektronicznej w ciągu roku od wejścia w życie rozporządzenia ze 
środkiem identyfikacji na wysokim poziomie bezpieczeństwa (teraz 
takiego obowiązku nie ma) – rok od wejścia w życie rozporządzenia

• obowiązek wydawania europejskiego portfela tożsamości cyfrowej w 
ciągu roku od wejścia w życie rozporządzenia

• korzystanie z europejskich portfeli identyfikacji cyfrowej zgodnie z 
projektem na być bezpłatne dla osób fizycznych (także w usługach 
prywatnych)



wybrane konsekwencje wprowadzenia  portfela 
(dostosowanie usług)

• Wszystkie publiczne usługi online będą musiały być dostosowane do 
uwierzytelniania za pomocą portfela (rok od wejścia w życie 
rozporządzenia)

• Część prywatnych usług online będzie musiała być dostosowana do 
uwierzytelniania za pomocą portfela (usługi świadczone przez 
podmioty zobowiązane prawem krajowym lub prawem Unii do 
stosowania silnego uwierzytelniania użytkownika lub w przypadku gdy 
silne uwierzytelnianie użytkownika jest wymagane na podstawie 
zobowiązania umownego, w tym w obszarach transportu, energetyki, 
bankowości i usług finansowych, zabezpieczeń społecznych, 
zdrowia, wody pitnej, usług pocztowych, infrastruktury cyfrowej, 
edukacji lub telekomunikacji (rok od wejścia w życie rozporządzenia)



wybrane konsekwencje wprowadzenia  portfela (węzły eIDAS
zostają, portfel bez pośrednictwa węzłów)

• Nadal będzie można (jak dotychczas) notyfikować różne systemy  
identyfikacji i stosować różne transgranicznie notyfikowane środki 
identyfikacji wydawane w ramach tych systemów i nadal będzie 
obowiązek wzajemnego ich uznawania. Usługi już podłączone 
transgranicznie będą nadal działać jak dotąd i będzie można 
podłączać nowe w taki sam sposób (w Polsce za pośrednictwem 
krajowego węzła identyfikacji elektronicznej).

• W przypadku portfela – Państwa członkowskie wdrażają wspólny 
mechanizm uwierzytelniania stron ufających. Strony ufające są 
odpowiedzialne za przeprowadzenie procedury uwierzytelniania 
danych identyfikujących osobę oraz elektronicznego poświadczenia 
atrybutów pochodzących z europejskich portfeli tożsamości cyfrowej.



wybrane konsekwencje wprowadzenia  portfela 
(informowanie zamiast zgody, terminy)

• jeżeli strona ufająca (np. prywatny dostawca usługi online) chce 
polegać  na europejskim portfelu identyfikacji cyfrowej to informuje o 
tym państwo członkowskie, w którym strona ufająca ma siedzibę w 
tym o zamierzonym przeznaczeniu europejskiego portfela tożsamości 
cyfrowej

• Komisja ma ustanowić specyfikacje techniczne i operacyjne oraz 
normy referencyjne dla portfela w terminie 6 miesięcy od wejścia 
w życie rozporządzenia. Łącznie znaczy to, że ugruntowana wiedza o 
tym jak będzie działać portfel może pojawić się dopiero na 6 
miesięcy przed obowiązkiem wydania portfela i dostosowania usług 
online przez podmioty publiczne lub prywatne



Nowe usługi zaufania

• weryfikacja atrybutów na podstawie źródeł autentycznych (art. 45d-
45f)

• świadczenie usług archiwizacji elektronicznej (art. 45g)

• rejestry elektroniczne (art. 45i)

• zarządzanie urządzeniami do składania kwalifikowanych podpisów i 
pieczęci elektronicznych na odległość (art. 29a).



weryfikacja atrybutów na podstawie źródeł 
autentycznych (art. 45d-45f)

• Państwa członkowskie zapewniają, aby przynajmniej w odniesieniu do 
atrybutów wymienionych w załączniku VI, jeżeli atrybuty te opierają się na 
źródłach autentycznych w sektorze publicznym, podjęto działania 
umożliwiające kwalifikowanym dostawcom elektronicznych poświadczeń 
atrybutów weryfikację drogą elektroniczną, na żądanie użytkownika, 
autentyczności atrybutu bezpośrednio w zestawieniu z odpowiednim 
źródłem autentycznym na poziomie krajowym lub poprzez wyznaczonych 
pośredników uznanych na poziomie krajowym zgodnie z prawem 
krajowym lub prawem Unii

• W załączniku VI wymieniono - adres; wiek; płeć; stan cywilny; skład 
rodziny; obywatelstwo; wykształcenie, tytuły i licencje; kwalifikacje 
zawodowe, tytuły i licencje; urzędowe zezwolenia i licencje; dane 
finansowe i dane dotyczące przedsiębiorstwa.



Stanowisko Polski 
(KSE, Komisja do Spraw Unii Europejskiej)

• Ogólna ocena pozytywna 
Przedstawione w projekcie rozporządzenia cele, w szczególności 
ustanowienie europejskiego portfela tożsamości cyfrowej oraz nowych 
usług zaufania, Polska ocenia pozytywnie.  Proponowane zmiany  powinny 
się przyczynić do rozwoju usług cyfrowych w całej UE, w tym zarówno usług 
publicznych jak i prywatnych. Usług, z których będzie można korzystać 
bezpiecznie i jednocześnie wygodnie…. 

• Ale…  (ogólne)
• sposób ujęcia nowych rozwiązań w projektowanych przepisach
• niektóre z nałożonych bezwzględnie wymagań powinny być opcjonalne lub mieć 

ustanowione dłuższe vacatio legis
• sposób zdefiniowania portfela tożsamości cyfrowej i organizacyjno - techniczne 

zasady funkcjonowania portfela

• Mamy już działającą publiczną aplikację mobilną



Ale… (szczegółowe)

• Portfel jest produktem i jednocześnie usługą i środkiem identyfikacji 
elektronicznej (do uwierzytelniania online i offline) oraz pozwala na składanie 
kwalifikowanych podpisów i pieczęci elektronicznych – to czym jest

• Rozstrzygnięcie tych kwestii może mieć znaczenie w stosowaniu przepisów 
odnoszących się do środków identyfikacji elektronicznej i usług zaufania.

• Portfel powinien zapewnić interfejs dla dostawców usług zaufania wydających 
kwalifikowane certyfikaty podpisu elektronicznego, ale nie wątpliwe jest 
wprowadzenie obowiązkowego wymagania w tym zakresie

• Wysoki poziom bezpieczeństwa dla portfela oraz możliwość składania 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego mogą natrafić na przeszkody związane 
z wykorzystywanym do obsługi portfela urządzeniem (smartfonem). Poziom 
bezpieczeństwa może zależeć od rodzaju urządzenia wykorzystywanego przez 
użytkownika końcowego



Ale… (szczegółowe)

• Wejście nowych przepisów w życie, a czas i środki potrzebne na 
dostosowanie (12 miesięcy to za krótko, pełna wiedza jak portfel 
działa może na pół roku przed obowiązkiem honorowania):
• jednoznaczna identyfikacja osoby fizycznej w oparciu o niepowtarzalny 

identyfikator nadany przez inne państwo członkowskie, 

• przebudowanie rejestrów zawierających autentyczne dane źródłowe celem 
ich udostępnienia w bezpieczny sposób kwalifikowanym dostawcom 
atrybutów,

• wyzwania dla organów nadzoru nad dostawcami usług zaufania, wynikające 
chociażby z wprowadzenia nowych usług zaufania i zmieniających się 
wymagań kryptograficznych.



Ale… (szczegółowe)

• Kończenie usług kwalifikowanej archiwizacji elektronicznej 
dokumentów elektronicznych i kwalifikowanych rejestrów 
elektronicznych (co w przypadku gdy nie będzie następcy?)

• Zapewnienie dostępu kwalifikowanym dostawcom elektronicznych 
poświadczeń atrybutów możliwości weryfikacji drogą elektroniczną, 
na żądanie użytkownika, autentyczności atrybutu bezpośrednio w 
zestawieniu z odpowiednim źródłem autentycznym na poziomie 
krajowym. Czy podmiot prowadzący rejestr stanowiący autentyczne 
źródło powinien móc bezpośrednio udostępniać atrybuty (bez 
pośrednictwa kwalifikowanego dostawcy?



Ale… (szczegółowe)

• Odpowiedzialność stron ufających za przeprowadzenie procedury 
uwierzytelniania danych identyfikujących osobę oraz elektronicznego 
poświadczenia atrybutów (6b ust. 3 projektu) a dowody uwierzytelniania.

• Mając na uwadze kwestie ochrony prywatności posiadaczy portfeli może to 
oznaczać, że jednoznaczne dowody uwierzytelnienia posiadacza portfela w 
usłudze online będą mogły być gromadzone wyłącznie przez dostawcę tej 
usługi.

• W przypadku potencjalnego konfliktu pomiędzy dostawcą usługi online, 
a osobą fizyczną korzystającą z tej usługi powinno być możliwe 
przedstawienie jednoznacznych i niepodważalnych dowodów 
uwierzytelnienia (jakich?)

• Niespójność przepisu art. 6a ust. 4 lit c oraz  art. 24 ust.1 lit. a projektu



Ale… (szczegółowe)

• Egzekwowanie rozpoznawania przez przeglądarki internetowe 
kwalifikowanych certyfikatów uwierzytelniania witryn internetowych

• Przepisy powinny przewidywać wymóg odnawiania certyfikacji 
portfeli w określonym czasie

• Harmonizacja z NIS2 - DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu 
cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, uchylająca dyrektywę (UE) 
2016/1148 zamiast art. 19 eIDAS https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=COM:2020:823:FIN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:823:FIN


Wybrane uwagi innych państw UE

• Austria
• Portfel tożsamości powinien być ewolucją istniejących systemów, a nie alternatywnym 

rozwiązaniem zbudowanym od zera konkurującym z innymi już odnoszącymi sukcesy 
systemami

• wiodącą zasadą powinno być to, że specyfikacje muszą być oparte na urządzeniach już 
posiadanych przez obywateli

• Potrzebny jest jasny przekaz tego, co oznacza „offline”.

• Bułgaria
• niezwykle ważne, aby została uwzględniona specyfika sytuacji wszystkich państw 

członkowskich i ich etapu rozwoju przy ustalaniu vacatio legis
• więcej jasności co do faktycznego funkcjonowania i praktycznych aspektów podpisu 

elektronicznego składanego za pomocą portfela tożsamości (jak taka usługa będzie się 
wpisywała w koncepcję bezpłatności dla właściciela portfela)

• rozpoznawalny transgranicznie niepowtarzalny identyfikator a stosowane identyfikatory 
krajowe - Bułgaria, podobnie jak inne państwa członkowskie, ma już podobny identyfikator, 
jednak nigdy nie został uznany/interoperacyjny poza okolicznościami krajowymi.



Wybrane uwagi innych państw UE

• Czechy
• czy dane osobowe stanowiące tożsamość osoby (unikalny identyfikator, imię, nazwisko i data 

urodzenia) są rozumiane jako atrybuty?
• okres wdrożenia Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej rok od daty wejścia w rozporządzenia 

w życie jest zbyt krótki
• czy kraj członkowski będzie zobowiązany do wydania posiadaczowi kwalifikowanego certyfikatu do 

podpisu elektronicznego, czy też posiadacz który chce podpisać się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, musi wystąpić (i zapłacić) o wydanie certyfikatu do kwalifikowanego dostawcy 
usług zaufania?

• emitent nie gromadzi informacji o korzystaniu z portfela, które nie są niezbędne do świadczenia 
usług portfela. Ale jakiś rodzaj danych musi być przechowywany aby w przypadku sporu, 
udowodnić kiedy, gdzie i jakie dane został dostarczony z portfela. Emitent portfela musi zebrać 
przynajmniej logi

• czy portfel będzie ograniczony tylko do określonych typów telefonów komórkowych lub ich 
komponentów? Jak zapewnić porównywalne bezpieczeństwo?

• Czy będzie konieczność przeprowadzania regularnej oceny podatności, zgodnie z propozycją 
certyfikacji kwalifikowanego urządzenia do składania podpisów elektronicznych zgodnie ze 
znowelizowanym art. 30?



Wybrane uwagi innych państw UE

• Niemcy
• W jaki sposób można korzystać z usługi offline w kontekście identyfikacji elektronicznej i jakie 

poziomy zaufania usługi powinny być spełnione? Obszary zastosowania/użycia nie są do 
końca jasne. Czy obejmuje przypadki, w których obie strony offline?

• Czy obywatele mogą korzystać z kilku instancji portfela UE, aby zachować pewne aspekty 
swoich danych osobowych oddzielonych od innych? Czy państwa członkowskie mogą 
wydawać więcej niż jeden (w zależności od sektora) portfel tożsamości dla tego samego 
użytkownika?

• Czy sam portfel tożsamości oznacza, że jest on kwalifikowanym urządzeniem do składania 
podpisów i pieczęci (QSCD) i odpowiednio certyfikowany czy tylko jest środkiem/ sposobem 
do zdalnego składania podpisu/ pieczęci lub tym i tym?

• Unikalny i trwały identyfikator osoby fizycznej budzi poważne obawy zarówno z punktu 
widzenia ochrony danych. Taki identyfikator mógłby umożliwić władzom publicznym lub 
prywatnym tworzenia profili osobowości. Czy długoterminowym celem utworzenia nowego 
unikalnego i trwałego systemu identyfikatorów na poziom UE, a nie jest zastąpienie 
identyfikatorów funkcjonujących w każdym państwie członkowskim.

• Brak specjalnie zabezpieczonego nośnika pamięci i przetwarzania - „bezpieczny element” 
zintegrowany ze smartfonami.



Wybrane uwagi innych państw UE

• Dania
• wymóg dotyczący niepowtarzalnego i trwałego identyfikatora osoby fizycznej  jest przydatny, ale 

samo w sobie nie rozwiąże to problemu dopasowywania i identyfikowania różnych kont 
użytkowników, które są już zarejestrowane zarówno w publicznych, jak i prywatnych usługach i 
rejestrach

• co oznacza „wspólny interfejs” w art. 6a ust. 4 lit. a - czy wszystkie portfele cyfrowe mają mieć 
takie same interfejsy klienta w różnych krajach, a jeśli tak to jak zostanie to osiągnięte w praktyce?

• Hiszpania
• aby zagwarantować transgraniczną, niepowtarzalną i jednoznaczną identyfikację osób podczas 

uzyskiwania dostępu do usług publicznych online (szczególnie w przypadkach, gdy identyfikacja 
jest wymagana przez prawo, np. w dziedzinie zdrowia, przeciwdziałania praniu pieniędzy lub 
korzystania z wymiaru sprawiedliwości)  trzeba uniknąć wielokrotnych identyfikatorów 
wydawanych przez wiele właściwych organów. Tylko w ten sposób można ostatecznie 
przezwyciężyć problemy z interoperacyjnością semantyczną w zakresie dopasowywania 
identyfikatorów i danych identyfikacyjnych, które pojawiły się w ostatnich latach.

• Czy zastanawiano się nad tym, że „autentyczne źródła” o których mowa w art. 3 pkt 45 mogą 
zapewniać podmioty publiczne jeżeli zapewnią  elektroniczne poświadczenia atrybutów z własnych 
źródeł? Na przykład organy sektora publicznego, takie jak urząd stanu cywilnego?



Wybrane uwagi innych państw UE

• Finlandia
• Art. 6b - wymaga, aby wszystkie strony ufające informowały o swoim zamiarze 

polegania na europejskich portfelach tożsamości cyfrowej. Czy Komisja 
mogłaby wyjaśnić, w jaki sposób państwa członkowskie miałyby nadzorować 
przestrzeganie przepisów przez te strony, na przykład wymogów dotyczących 
świadczenia określonych usług, jak określono w motywie 8?

• Art. 6c  trudno będzie jest uzyskać certyfikat cyberbezpieczeństwa dla portfela 
który nie jest powszechnie oferowany na rynku wewnętrznym. Czy komisja 
przewiduje, że te certyfikaty będą ogólnie dostępne, gdy rozporządzenie 
wejdzie w życie?



Najtrudniejsze (wg autorów)

• Niepowtarzalny identyfikator a dostęp do usług online
• jedni (jak Niemcy) zwracają uwagą aby w celu ochrony prywatności żeby nie 

było wiadomo kto korzysta z usługi online – bo się obawiają profilowania.

• inni (jak PL, ES, DK) widzą też problem polegający na tym, że jak nie będzie 
wiadomo na 100%, który to Jan Nowak chce skorzystać z usługo to nie będzie 
można go wpuścić do już zgromadzonych dla niego zasobów.

• Problem udowodnienia, że uwierzytelnianie miało miejsce przypadku 
sporu (PL i CZ)

• Terminy wejścia w życie (12 miesięcy to za krótko).



Wyzwanie dotyczące poziomu bezpieczeństwa urządzenia 
(syndrom pancernych drzwi do drewnianej stodoły?) 

Dziękuję za uwagę


