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Tożsamość 
suwerenna i 
blockchain 

Wspólne projekty 
europejskie w 
usługach sektora 
publicznego EBSI



„Za każdym razem, gdy aplikacja lub strona internetowa 

prosi nas o utworzenie nowej tożsamości cyfrowej lub 

łatwe zalogowanie się za pośrednictwem dużej platformy, 

nie mamy pojęcia, co dzieje się z naszymi danymi w 

rzeczywistości. Dlatego Komisja proponuje bezpieczną 

europejską e-tożsamość. Takiej, której ufamy i z której 

każdy obywatel może korzystać z dowolnego miejsca w 

Europie od płacenia podatków po wypożyczenie roweru. 

Technologia, w której sami możemy kontrolować, jakie 

dane i w jaki sposób są wykorzystywane…”



Ewolucja internetu web 3.0 to przede wszystkim 
decentralizacja, w tym decentralizacja zaufania i 
pojawienie się przenośnych poświadczeń

Decentralizacja i 

przenaszalne dane to 

zmiana paradygmatu 

architektury internetu

EBSI odpowiada 

koncepcji 

decentralizacji i może 

odgrywać w tej 

sprawie znaczącą rolę 

w Europie

EBSI w Europejskiej 

Dekadzie Cyfrowej to 

testy i wdrożenia z 

udziałem wielu państw
Mnogość inicjatyw prywatnych i 

publicznych w oferujących 

mobilność poświadczeń.

Pojawiają się liczne inicjatywy 

zarówno publiczne i prywatne, by 

wykorzystać możliwości jakie dają 

technologie rozproszone

Europejskie Partnerstwo 

Blockchain i KE to ważni gracze 

zapewniający skalowalne, oparte 

na standardach podejście do 

decentralizacji

Zorientowana na człowieka, 

zrównoważona wizja 

społeczeństwa cyfrowego. 

Projekty wielonarodowe to 

projekty z potencjałem 

ekonomii dużej skali.



Europejskie Partnerstwo blockchain (EBP) buduje 

Paneuropejską Infrastrukturę Usług Blockchain (EBSI) 
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Pomóc Europie w przyśpieszeniu 

tworzenia zaufanych transgranicznych 

usług cyfrowych wykorzystując 

technologię blockchain 29
państw oraz KEEBSI jest pierwszą ogólnounijną infrastrukturą 

blockchain tworzoną przez sektor publiczny z pełnym 

poszanowaniem europejskich wartości i uregulowań.

EBSI jest wspierana przez 29 państw (wszystkie 

państwa członkowskie UE oraz Norwegia i 

Lichtenstein oraz Ukraina (obserwator) oraz KE 

tworzące wspólnie Europejskie Partnerstwo 

Blockchain 



Europejska Infrastruktura Usług Blockchain (EBSI) 
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Transgraniczne zaufanie Zrównoważony rozwój Compliance Aktywator

Otwartość

Poprawa usług 

transgranicznych 

świadczonych przez sektor 

publiczny obywatelom

Zgodność z RODO, Privacy, 

eIDAS, NIS, Resilience

pakiet regulacji rynków 

finansowych – MiCA, DORA, 

AML/KYC, Data Services Act, 

Data Markets ACT, IPR regulations

Zaplanowanie zrównoważonego 

rozwoju,  wybór przypadków użycia z 

poszanowaniem środowiska

i polityki Zielonego Ładu

Wzmocnienie zasobów 

infrastrukturalnych, 

deweloperskich i 

rynkowych  blockchain w 

Europie

Otwarte standardy, przyjazność 

wobec rynku, trendów, wielu 

dostawców technologii, usług i 

aplikacji 

• Wzmocnienie wiodącej roli UE i jej autonomii w blockchain

• Łączenie w ramach ogólnoeuropejskiego projektu najlepszych inicjatyw blockchain

Przemysł 5.0,  Cyfrowe bliźniaki, roboty, 

drony, IoT, drony, 5G, Edge computing, 

cyberbezpieczeństwo, AI, technologie 

kwantowe

Synergia z trendami 

technologicznymi

cyberbezpieczeństwo
• kryptografia i decentralizacja sprzyja 

architekturze Zero Trust

• odporność na manipulację, ułatwia 

organizację systemów zarządzania 

kluczami, wykrywania włamań i 

pozyskiwania dowodów 

• uzupełnia projektowanie systemów 

sztucznej inteligencji



Model suwerennej 
tożsamości EBSI

Wykazanie że w EBSI można wdrożyć 
transgraniczną weryfikację 
poświadczeń tożsamości w oparciu 
o proces okazywania 
weryfikowalnych poświadczeń

Weryfikowalny dowód tożsamości 
wydany w kraju A może zostać 
uznany (sprawdzony) przez dowolny 
podmiot w kraju B

Wartością propozycji jest prostota i 
niezawodność  procesu 
transgranicznej weryfikacji



EBSI zaoferowało test zgodności dla portfeli europejskich
https://api.preprod.ebsi.eu/docs/wallet-conformance



Przypadek użycia EBSI  
dyplomy   

Przypadek użycia EBSI Dyplomy 
wykaże, że można wdrożyć 
transgraniczną weryfikację 
poświadczeń edukacyjnych w 
oparciu o cykl życia 
weryfikowalnych poświadczeń 
takich jak dyplomy wydanych w 
kraju A i weryfikowanych przez 
uczelnię lub inną instytucję (np. 
pracodawcę) w kraju B.

Wartością propozycji jest 
prostota i niezawodność procesu 
weryfikacji transgranicznej.
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VC (i portfel) proponuje inny schemat wymiany informacji (distributed & decentralised), w których blockchain działa

jako punkt prawdy, wspierając weryfikację podmiotów zaangażowanych w transakcję i zapewniając autentyczność

informacji bez konieczności dostępu w czasie rzeczywistym do źródła informacji.

Weryfikowalne poświadczenia (i portfel cyfrowy) wzór

EBSI

Możliwe do zweryfikowania żądanie Weryfikowalna prezentacja

wystawca Użytkownik Weryfikator

blockchain

Czarna lista dokumentów, biała lista dokumentów, status dokumentów, itp.
Możliwość weryfikacji autentyczności podmiotów w połączeniu z suwerenną tożsamością

Kryptografia, np.haszowanie

nowy format dokumentu
weryfikowalne poświadczenia

poświadczenia

Portfel cyfrowy

Uniwersyset AInstytucja 

rządowa firma

Rejestr 

zaufanych 

rejestrów

Uniwersyset B





Przypadek użycia EBSI -
zabezpieczenia społeczne 

Przypadek użycia europejskiej karty 
ubezpieczenia społecznego:

Wykazać, że w EBSI można wdrożyć 
transgraniczny system weryfikacji 
uprawnień do ubezpieczenia 
społecznego pracowników 
oddelegowanych (dokument PDA 1) 
lub uprawnień do leczenia w 
społecznym systemie ochrony zdrowia 
(EKUZ)

Wartością propozycji jest prostota i 
niezawodność procesu weryfikacji 
transgranicznej  
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Piotr Rutkowski 

piotr.rutkowski2@mc.gov.pl

piotr.rutkowski@nask.pl

Tel.601204357 

EBSI
EU-EBSI@ec.europa.eu
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https://www.facebook.com/EUEBSI
https://twitter.com/EU_EBSI
https://www.linkedin.com/company/eublockchainserviceinfrastructure
https://www.youtube.com/channel/UCaPOT_MBdE-kL5AJQzrCBDw
https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EBSI/Home
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