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Sukcesy i porażki cyfryzacji.
Co nas łączy a co nas dzieli?



Co nas łączy? Co nas dzieli?
Praktyczne doświadczenia

z budowy ekosystemu usług zaufania
dla biznesu, konsumentów i partnerów branżowych



E-Biznes

E-PODPIS

E-PIECZĘĆ

E-IDENTYFIKACJA

E-DORĘCZENIA

CYFRYZACJA I AUTOMATYZACJA PROCESÓW

EKOSYSTEM USŁUG ZAUFANIA



E-ID

Idziemy wolno, ale do przodu :-)

• profil zaufany via Bank ID (ePUAP)

• rozwój organiczny metod zdalnej 
identyfikacji

– OCR

– NFC dla eID

– Bank ID

• pierwsze automatyzacje
rozwiązań dla e-podpisu

SUKCESY

Brak uznanych rozwiązań
głównym hamulcem cyfryzacji

• brak powszechnie wygodnych 
metod dla użytkownika

• konflikt interesów
z oczekiwaniem ochrony 
prywatności i bezpieczeństwa 
danych osobowych

• e-ID Bankowość (PSD2)
polskie vs europejskie standardy

PORAŻKI

E-IDENTYFIKACJA
Początek i [...] koniec doświadczenia cyfrowego



E-Signatures

Nisza → “Mainstream”

• e-podpis dla biznesu

• certyfikaty kwalifikowane
kartowe i chmurowe (mobilne)

• profil zaufany (częściowo)

SUKCESY

Korzystanie vs Skalowalność

• “prezes ma już e-podpis”

• zdalna identyfikacja tożsamości 
dla usług kwalifikowanych

• podpis osobisty

PORAŻKI

PODPISY ELEKTRONICZNE
To był “ten” rok :-)



E-Seals

Tworzenie kategorii od nowa
w kraju “kultu pieczątki” 

• tradycja vs nowoczesność
- przypadki użycia pieczęci

• zrozumienie dla skutków 
prawnych zastosowania pieczęci 
elektronicznych

• na czym polega wygoda 
korzystania z usługi
pieczęci elektronicznej?

PIECZĘCI ELEKTRONICZNE

SUKCESY I PORAŻKI

Czym się różni e-pieczęć od e-podpisu?



E-Validation

Standardy rynkowe są dostępne, ale...

• słaba rozpoznawalność europejskich e-podpisów
w szczególności długoterminowo (LTV)

• ramy interoperacyjności i akceptacji
 - kwalifikowany e-podpis to nie 100% rynku

• walidacja, konserwacja, prezerwacja - …. [#?!]

CZY TEN E-PODPIS JEST WAŻNY?

ZAUFANIE DO E-PODPISÓW
Czy to naprawdę jest proste?



E-Delivery

• zdalna identyfikacja
zarówno nadawcy i odbiorcy

• interoperacyjność krajowa i 
międzynarodowa

• g2b ←→ b2g
g2c ←→ c2g
b2c ←→ c2b
b2b, c2c

E-IDENTYFIKACJA

• potwierdzenie nadania

• potwierdzenie odbioru

• znacznik czasu

E-PIECZĘĆ

+ =

E-DORĘCZENIA

• kontekst biznesowy

• przypadki użycia

E-PODPIS ?
praktyczna

interoperacyjność 

Jaka będzie e-skuteczność w cyfryzacji ?



Autenti Ecosystem

Prośba

Klienci oczekują sprawdzonych rozwiązań w zakresie
zdalnej identyfikacji i e-podpisu

adekwatnych do konkretnych spraw

Multi-wybór
dla użytkownika E-czynność

Basic 
Electronic Signature 
[ES]

Advanced 
Electronic Signature 
[AES]

Qualified 
Electronic Signature
[QES]

      ID Check

ID Check 
& Selfie

ID Check 
& Liveness

Digital 
ID

Banking 
Data

Qualified 
Electronic SealNadawca decyduje o wymaganiach

dla każdego przypadku użycia

Końcowy użytkownik może wybrać 
z rozwiązań, które są 

zaakceptowane przez Nadawcę

One-stop-shop solution

ES, AES & QES graphics from: ec.europa.eu 9



Autenti Is More Than Just E-Signatures

Otwartość na współpracę

Remote Identification 
Marketplace

eIDAS Trust 
Services Platform 
[e-signatures/e-seals]

Multi-channel 
Registered e-Delivery

Business Process Automation 
Solutions

Qualified Trust Services 
Marketplace
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


