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mObywatel to cyfrowy 
portfel na dokumenty
i usługi

Pozwala na przechowywanie w smartfonie 

– jak w tradycyjnym portfelu –

najważniejszych dokumentów wydawanych 

przez instytucje publiczne.



Portfel wypełniony po brzegi
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Wkrótce więcej…



17 700 000 wydanych dokumentów

5 800 000 pobrań aplikacji

5 600 000 mObywatel (dokument)

4 900 000 Unijny Certyfikat Covid

3 600 000 mPrawo jazdy

Jest nas coraz więcej



Gdzie skorzystasz z mObywatela?

• Wybory

• Przychodnia / apteka

• Hotel

• Kontrola Policji

• Wynajem samochodów

• Siłownia, basen

• Transport publiczny i prywatny

• Sklepy

• Poczta i w wielu innych miejscach...

• Logowanie do usług



Na skróty z mObywatelem

Przekazywanie danych do zaufanych 
instytucji

To usługa, która pozwala na przekazywanie 
wiarygodnych danych pobranych przez 
Użytkownika z rejestrów państwowych oraz 
potwierdzonych pieczęcią KPRM.

Usługa może być wykorzystywana np. przy 
logowaniu do serwisów z usługami – np.
eUrząd Skarbowy, przy wypełnianiu formularzy –
np. portal mojePZU, rekrutacja na uczelniach.



Funkcjonalności w kontekście EPC 

• Architektura SSI oparta na infrastrukturze klucza publicznego (PKI)

• Uwierzytelnianie za pomocą dostępnych środków identyfikacji

• Dane pochodzące z rejestrów publicznych

• Ekosystem dla usług i dokumentów online i offline

• Weryfikacja dokumentów offline

• Uniwersalne rozwiązania dla powiadomień

• Bezpieczne przekazywanie danych do zaufanych instytucji



Wyzwania

• Implementacja interoperacyjnych mechanizmów po stronie 

wszystkich państw UE

• Wybranie odpowiednio dojrzałego przypadku użycia

• Unikalna identyfikacja Użytkowników w UE

• Dostarczenie aktualnych rejestrów z danymi przez państwa UE

• Przechowywanie certyfikatów kwalifikowanych w EPC

• Powszechność środków identyfikacji elektronicznej na poziomie 

wysokim

• Bariery technologiczne po stronie producentów smartfonów oraz 

systemów operacyjnych



Współpraca

• Prezentacja mObywatela na spotkaniach dla attaché oraz 

bilateralnych

• Prezentacja i udział w panelu ENISA Trust Services Forum

• Grupa ekspercka eIDAS Toolbox, grupy robocze:

• Funkcjonalności i bezpieczeństwo portfela

• Tożsamość offline i online

• Prawo Jazdy

• Dokumenty podróży



Dziękuję za uwagę


