
Bezpieczeństwo a używalność

używalność 
1. «przydatność do tego, żeby być używanym»
2. «możność korzystania z czegoś»
(Słownik języka polskiego PWN)

Używalność oznacza łatwość stosowania danej technologii . Oznacza ilość czasu lub pieniędzy, 
który użytkownik musi włożyć w jej zastosowanie. Inżynierowie niezbyt lubią pojęcie używalności, 
bo wprowadza do eleganckiego systemu niesforny i trudny do modelowania czynnik ludzki.  Ludzie 
chętnie używają rozwiązań „używalnych”, a unikają trudnych w użyciu.

Używalność skupia się na kwestii praktycznej   – nie odpowiada na pytanie „czy da się to zrobić”, 
tylko „ile czasu zajmie mi zrobienie tego” oraz „ile to będzie kosztowało”. Często bowiem mamy do 
czynienia z sytuacją, w której pewną czynność da się wykonać (jest ona możliwa) ale jej nie 
wykonujemy, bo jest to nieopłacalne czasowo lub ekonomicznie. 

Na przykład, można (da się) założyć stalowe drzwi klasy III do drewnianej komórki – ale jest to 
nieracjonalne jeśli koszt tego zabezpieczenia przekracza wartość  samej komórki i tego co w niej 
jest. Przykład ten jest intuicyjnie zrozumiały bo dotyczy rzeczywistości, którą każdy może łatwo 
sam przenalizować. W przypadku informatyki stopień skomplikowania technologii powoduje że 
nieraz sam projektant ma problem z określeniem granicy, gdy system przestaje być łatwy w 
użyciu1.

Optymalna używalność wiąże się zawsze z pewnym kompromisem – na przykład między łatwością 
użycia  a bezpieczeństwem. Podstawową wskazówką pozwalającą wyznaczyć miejsce tego 
kompromisu w przypadku rozwiązań związanych z bezpieczeństwem powinna być analiza ryzyka2. 
Jest to proces oceny potencjalnych zagrożeń dla danego systemu pozwalający podzielić je na 
„zagrożenia możliwe ale nieprawdopodobne” oraz „możliwe i prawdopodobne”. Kosztowne 
zabezpieczenia stosujemy tylko dla tych ostatnich, zaś te „nieprawdopodobne” pozostają w sferze 
tzw. „ryzyka szczątkowego”. Zabezpieczenie się przed wszystkimi zagrożeniami byłoby niezwykle 
kosztowne. W tym procesie nigdy nie należy jednak tracić z oczu horyzontu używalności.

Typowym przykładem z dziedziny technologii są hasła, którymi zabezpieczamy dostęp do systemu 
informatycznego. Hasło krótkie i łatwe do zapamiętania (np. „ala”) jest łatwe w użyciu („wysoce 
używalne”) – ale jest równocześnie łatwe do zgadnięcia.  Zbyt duża używalność oznacza w tym 
przypadku  ryzyko narażenia użytkownika na szkodę. 

Naturalną odpowiedzią ze strony administratora systemu, któremu leży na sercu bezpieczeństwo 
użytkowników jest więc wymuszanie haseł długich i trudnych do zgadnięcia. W teorii 
bezpieczeństwo systemu będzie proporcjonalne do stopnia skomplikowania haseł. Czy 
rzeczywiście? Otóż nie – w praktyce, czego doświadczył każdy administrator systemu, po 
przekroczeniu pewnego poziomu skomplikowania użytkownicy nagle „wyłamią się” z tej zależności 

1 Przykładem systemu pozornie łatwego do uruchomienia a w rzeczywistości najeżonego pułapkami opisało Internet 
Society Polska w swoim stanowisku na temat wyborów powszechnych przez Internet 
(http://www.isoc.org.pl/200701/wybory)

2 Analiza ryzyka określa jakie możliwe ataki istnieją dla danego systemu, jaki jest koszt i potencjalny zysk 
włamywacza z każdego z nich.  Jeśli koszt danego ataku jest znacznie wyższy od oczekiwanego zysku to z punktu 
widzenia atakującego będzie on nieopłacalny. Wdrażanie kosztownego zabezpieczenia przed tym atakiem jest więc 
nieuzasadnione.
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i zaczną „oszukiwać”. 

Na przykład będą przyklejać kartki z  hasłami na obudowach monitorów, de facto sprowadzając ich 
bezpieczeństwo do zera. Jest to reakcja naturalna i całkowicie uzasadniona ze strony 
użytkowników, którym np. każe się zapamiętać hasła w rodzaju „Kr5o$x,8+Jt45”.

Przykład ten jest szczególny, bo pokazuje jak użytkownik kreatywnie obchodzi wymyślone przez 
inżyniera ograniczenia całkowicie burząc misterną konstrukcję, której bezpieczeństwo na papierze 
mogło sprawiać wrażenie  w pełni zagwarantowanego. Zamiast walczyć z brakiem używalności w 
ramach założeń systemu  użytkownik po prostu „przeskakuje” na inny poziom abstrakcji, gdzie te 
założenia nie obowiązują. Czyli zamiast kombinować z mnemotechniką po prostu przykleja hasło 
na kartce do monitora.

Jest to przykład tego, jak zignorowanie czynnika ludzkiego w całym systemie może zniweczyć 
doskonały technicznie plan i doprowadzić faktycznie do zniszczenia bezpieczeństwa systemu 
zamiast jego podniesienia3. Tak dzieje się w sytuacji, gdy użytkownik ma możliwość takiego 
obejścia i nie grożą mu z tego tytułu specjalne konsekwencje.

Gdy użytkownik nie ma wyboru
Używalność jest kryterium, które można odnieść zarówno do technologii jak i prawa.  Prawo jest 
jednak taką szczególną dziedziną życia, w której jego „użytkownik” czyli osoba podległa pod daną 
jurysdykcję nie ma specjalnego wyboru. Za uchylanie się od nakładanych przez prawo obowiązków 
grożą represje.

Co zatem robi użytkownik, który zostaje zmuszony do stosowania nieużywalnego prawa? Jego 
wybór został radykalnie ograniczony, musi się więc dostosować. Ale jeśli przypomnimy sobie 
definicję używalności jako czasu i kosztu wymaganego do wykonania danej czynności to 
zrozumiemy, że to dostosowanie odbywa się właśnie kosztem wykonywanej przez użytkownika 
pracy. Zwiększy się więc udział czasu poświęcanego na obsługę obowiązków wynikających z 
przepisów zamiast na właściwą produkcję. Taki obowiązek musi być więc dobrze uzasadniony.

Regulacje prawne  zasadniczo powinny pełnić rolę służebną wobec człowieka . Patologią jest 
sytuacja, gdy zaczynają żyć swoim własnym życiem i rozrastać się do takiego stopnia, że zatracają 
właściwy cel dla jakiego zostały stworzone. Wraz z rozrostem rozmaitych regulacji instytucje, które 
je tworzą zaczynają się skupiać na tak niskopoziomowych detalach, że tracą obraz całości. W 
rezultacie z pozoru słuszne regulacje stają się przeciwskuteczne w szerszym konkteście.

Na przykład, jeśli jeden  urząd nałoży na przedsiębiorców obowiązek comiesięcznego dostarczania 
różnych ankiet na temat pracy firmy to taki obowiązek wydaje się być niewielkim obciążeniem - 
wypełnienie ankiety zajmuje zaledwie 30 minut. W skali miesiąca wydaje się to być niewiele i służy 
to konkretnemu celowi. Ale jeśli sto różnych urzędów zażąda od przedsiębiorcy takich ankiet? 

Z punktu widzenia pojedynczego urzędu wszystko jest w porządku – on zajmuje tylko 30 minut w 
skali miesiąca i robi to w szczytnym celu. Ale z punktu widzenia przedsiębiorcy urzędy zabierają mu 
łącznie 3000 minut czyli 50 godzin w skali miesiąca. To bardzo dużo – to ponad tydzień roboczy.

W interesie państwa, które „zarabia” na podatkach czyli procencie od obrotu i zysku firmy leży, by 
wielkości tej „pańszczyzny” minimalizować z pożytkiem dla wszystkich. 

3 Oczywiście nie wolno nigdy zapominać o analizie ryzyka. W styczniu 2007 roku w jednym z polskich banków 
związek zawodowych oskarżył o mobbing administratorów, którzy zmuszali  pracowników do stosowania trudnych 
do zgadnięcia haseł. W przypadku instytucji na której spoczywa taka odpowiedzialność jak bank brzmi to 
groteskowo – ale już wymuszanie bardzo trudnych haseł od użytkowników np. internetowego forum dyskusyjnego o 
luźnej tematyce byłoby nieuzasadnione.



Doskonałość a nadregulacja
Stwierdzenie że wzost gospodarczy jest korzystny, a nadregulacja mu nie sprzyja wydaje się 
oczywiste. Ale dotychczasowa praktyka w Polsce i w Unii Europejskiej zdaje się świadczyć, że 
zrozumienie tego faktu zostało zatracone gdzieś po drodze do utopii, jaką jest prawo regulujące 
każdy aspekt rzeczywistości.

Wydaje się, że u źródła tego zjawiska leżą jak najlepsze chęci, mające na celu realizację ideałów 
równości wobec prawa oraz jego precyzowanie. Rezultat takiego precyzowania jest w praktyce 
całkowicie odwrotny – do nadmiernie skomplikowanego prawa dostęp ma tylko wąska grupa 
osób, mogąca sobie pozwolić na zatrudnienie sztabu prawników. Zamiast równego dostępu do 
prawa mamy deklarowany równy dostęp i pogłębiającą się nierówność w dostępie faktycznym.

Regulowanie różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej jest koniecznością. Luka 
pojawia się wtedy, gdy okazuje się że obowiązujące regulacje nie wystarczająco opisują istniejącą 
rzeczywistość rynkową. Naturalnym procesem jest ich doprecyzowanie. 

Ale wielokrotnie powtarzane doprecyzowanie w pewnym momencie prowadzi  do stanu 
nadregulacji, w której przepisy stają się tak rozbudowane i szczegółowe, że wyłacznie dla ich 
obsługi  powstaje oddzielna gałąź gospodarki. 

Przykładem może być np. działalność firm wyspecjalizowanych w pisaniu wniosków o 
dofinansowanie unijne – niezwykle rozbudowane wymagania  wobec terminologii, języka, słów 
kluczowych i formy wniosków powodują, że mało który przedsiębiorca może to robić 
samodzielnie.

Prawo nadmiernie rozbudowane to również prawo nieprecyzyjne i wewnętrznie sprzeczne. 
Przykładem może być polska ustawa o informatyzacji. Przy lekturze tej ustawy, rozporządzeń jej 
towarzyszących i ustaw przez nią znowelizowanych można odnieść wrażenie, że nikt tak na prawdę 
nie ogarnia całości stworzonych przez nie reagulacji. Autorzy tworzący ją w ciągu kolejnych lat 
skupili się na zrozumieniu poszczególnych fragmentów, które nagle okazują się być wewnętrznie 
sprzecznymi jeśli spojrzy się na nie jako na elementy większej całości4. 

Studium nadregulacji – faktura elektroniczna
Kolejnym przykładem regulacji, która „chciała dobrze” ale okazała się chybioną jest wprowadzenie 
do polskiego prawa faktur elektronicznych. Ich stosowanie zostało dopuszczone rozporządzeniem 
ministra finansów w 2005 roku ale od tej pory ich wykorzystanie przez biznes jest minimalne. 
Dlaczego tak się stało?

Faktura elektroniczna miała być odpowiedzią na jeden z problemów fiskalizacji państwa czyli 
kosztów fakturowania. Na koszt wystawienia jednej faktury składa się koszt jej wydrukowania, 
zapakowania, koszt samej koperty i koszt przesyłki pocztowej. Łącznie koszty te sumują się w 
granicach około 5 zł za fakturę. Są to koszty bezpośrednie – dodatkowym kosztem jest także czas 
konkretnego pracownika, który faktury musi wydrukować i wysłać. Zakładając, że firma 
miesięcznie fakturuje 1000 klientów koszt bezpośredni samego fakturowania wynosi  5000 zł. Jest 
to koszt 1-2 etatów. Jest to przy tym koszt całkowicie jałowy – ani firma ani państwo nic na tych 
pieniądzach nie zyskuje.

Faktura elektroniczna miała ten koszt radykalnie obniżyć. Wysłanie faktury w formie elektronicznej 
przez Internet może kosztować bardzo niewiele, zwłaszcza że faktury i tak powstają w formie 

4 Ustawa o informatyzacji całym swoim duchem wydaje się regulować komunikację między podmiotami 
administracji publicznej. Tymczasem w art. 1 pojawia się ustęp 6 mówiący o regulowaniu komunikacji z 
podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi. W rezultacie nie za bardzo wiadomo kogo dotyczy ustawa.



elektronicznej - większość firm używa do ich wystawiania odpowiedniego oprogramowania. 
Wysyłka może  absorbować pracownika w stopniu nie większym niż wydanie systemowi dyspozycji 
„wystaw i wyślij faktury”, a resztą zajmie się automat. W teorii wygląda to świetnie. Więc dlaczego 
nie działa w praktyce?

Prześledźmy  konstrukcję polskiego prawa dotyczącego faktury elektronicznej traktując jako 
podstawowe założenie jej cel – obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, co 
doprowadziłoby do zwiększenie konkurencyjności i zmniejszenie bezrobocia.

Możliwość stosowania faktur elektronicznych wprowadziło rozporządzenie ministra finansów w 
2005 roku. Rozporządzenie to określa między innymi, że faktura musi być zabezpieczona 
bezpiecznym podpisem elektronicznym (wprowadzonym ustawą w 2001 roku). Jego celem jest 
ochrona autentyczności i integralności faktury – czyli na przykład uniknięcie sytuacji, w której 
odbiorca spodziewajacy się faktury otrzyma dokument sfałszowany, z podstawionym numerem 
konta. Cel jest zatem w pełni słuszny.

Bezpieczny podpis w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym wymaga bowiem  posiadania 
kwalifikowanego certyfikatu (potwierdzonej oficjalnie elektronicznej tożsamości, i to jest 
uzasadnione) oraz – co istotne – specjalnego oprogramowania i sprzętu do jego składania. Oba 
wymogi są  uzasadnione np. w przypadku elektronicznego podpisywania umów, bo podpis 
elektroniczny jest zgodnie z prawem równoważny podpisowi odręcznemu.

Jednak zastosowanie tak silnego środka do tego konkretnego celu spowodowało, że  faktur 
elektronicznych przedsiębiorcy stosować nie chcą bo jest to po prostu niepraktyczne. Procedura 
składania bezpiecznego podpisu elektronicznego jest tak skomplikowana, że niweczy największą 
zaletą faktury elektronicznej czyli eliminację czynnika ludzkiego z procesu fakturowania. Jest to 
istotne, bo czynnik ludzki jest tutaj jednym ze największych kosztów.

W tym przypadku analiza ryzyka dla faktury elektronicznej nie wydaje się wskazywać na 
konieczność stosowania mechanizmu  tak silnego prawnie jak bezpieczny podpis elektroniczny. W 
praktyce nie zdarzają się przypadki zaprzeczenia wystawienia faktury przez wystawcę – taki „atak” 
nie ma tutaj sensu, a przed nim m.in. chroni właśnie bezpieczny podpis elektroniczny. Tymczasem 
w fakturze elektronicznej chodzi głównie o ochronę odbiorcy przed otrzymanie fałszywej faktury. 
Do zapewnienia tej ochrony wystarczający byłby zwykły podpis elektroniczny, nie wymagający 
specjalnego oprogramowania i sprzętu5.

W rezultacie regulacja – choć cel miała szczytny – nie spełniła swojego zadania. Eskalacja wymagań 
wobec warunków jej stosowania spowodowała, że zatraciła swój podstawowy sens – używalność i 
opłacalność ekonomiczną.

Robimy tylko to co musimy
Przypadek faktury elektronicznej  wskazuje też na inny problem związany z nadmierną regulacją. 
Przepisy o podpisie elektronicznym wprowadzają obowiązek, by wystawcy kwalifikowanych 
certyfikatów udostępniali użytkownikom darmowe oprogramowanie do ich weryfikacji. I znowu 
cel szczytny – a rezultat w praktyce fikcyjny.

Realizując literę rozporządzenia producent redukuje koszty tworząc oprogramowanie spełniające 
minimalne wymagania wynikające z wymogów prawnych – i ani jednej linijki kodu więcej. Rezultat 
jest taki, że udostępnione aplikacje (z jednym wyjątkiem), choć są w pełni zgodne z literą 
rozporządzenia są całkowicie nieużywalne. Jest to kolejna bariera dla stosowania podpisu 

5 Warto dodać, że w tym przypadku ustawodawca miał ograniczony wybór, bo ustawa nie daje możliwości 
zastosowania bezpiecznego podpisu bez specjalnego oprogramowania, które jest tutaj najwiekszą przeszkodą. 
Planowana nowelizacja ustawy ma podobno taką formę wprowadzić.



elektronicznego.

Gdy państwo stwarza popyt
W latach 1999-2000 gdy Unia Europejska przygotowywała Dyrektywę 1999/93/EC, bezpieczny 
podpis elektroniczny miał być dla przedsiębiorców nie lada prezentem i miał przyczynić się do 
przegonienia gospodarki amerykańskiej, którą to myśl zawarto w pierwszej Strategii Lisbońskiej.

Dziś praktyczne wykorzystanie tych technologii w ramach dostarczonego przez Unię prawa jest 
szczątkowe. Problem ten nie dotyczy tylko Polski – właściwie we wszystkich Państwach 
Członkowskich bezpieczny podpis elektroniczny istnieje głównie na papierze. Jest to rezultat tego, 
że podpis elektroniczny potraktowano życzeniowo, jako objawowe leczenie problemów z 
konkurencyjnością unijnej gospodarki wynikającą m.in. z biurokracji i fiskalizacji, odpowiadających 
m.in. za wysokie koszty fakturowania.

Równocześnie starano się stworzyć rozwiązanie teoretycznie doskonałe i działające na wysokim 
poziomie abstrakcji. Takie rozwiązanie stworzono – ale nikt go nie używa. W prawnej i technicznej 
doskonałości tej konstrukcji zatracono bowiem jego sens – prostotę i niski koszt. Zapomniano, że 
to nie ono było celem samym w sobie, tylko uproszczenie wymiany gospodarczej. Tego celu ta 
konstrukcja nie spełnia, stąd stagnacja podpisu w Unii6. Jest on bardzo zaawansowany technicznie 
i prawnie, bardzo bezpieczny i bardzo... nieużywalny.

W związku z tym w ciągu ostatnich lat pojawiły się inicjatywy legislacyjne służące sztucznemu 
wykreowaniu popytu na bezpieczny podpis elektroniczny w celu, jak się wydaje, “przekonania” 
przedsiębiorców do korzystania z niego.

Pierwszym takim bodźcem miało być właśnie zastosowanie bezpiecznego podpisu do e-faktur. Jak 
widać przedsiębiorcy, którym pozostawiono w tym przypadku wybór (nie zmuszono ich do 
stosowania e-faktur) “zagłosowali nogami” i nie korzystają ani z podpisu ani z e-faktur. Jest to 
wybór w pełni racjonalny wobec nieużywalności tego podpisu w obecnej formie prawnej.

W ustawie o informatyzacji zawarto jednak drugi bodziec, tym razem obligatoryjny. Przedsiębiorcy 
rozliczający się z ZUS będą musieli korzystać z podpisu kwalifikowanego od lipca 2008 roku, 
pomimo że dzisiaj funkcjonujący system oparty o darmowe certyfikaty  nie sprawia problemów.

Wątpliwe jest jednak że w ten sposób przedsiębiorcy „przekonają się” do stosowania podpisu 
elektronicznego. Barierą w jego stosowaniu nie jest cena (ok. 500 zł). Barierą nie jest jakiś 
irracjonalny opór przed nowościami – rynek wymusza szybkie korzystanie z nowości technicznych. 
Barierą jest nieużywalność podpisu elektronicznego w codziennych zastosowaniach.

Rozwiązania

Krytyczne wydaje się uproszczenie i ograniczenie ilości produkowanego prawa. Choć wobec 
obowiązków legislacyjnych nakładanych przez Unię wydaje się to trudne, najważniejszym 
kryterium przy stanowieniu nowych przepisów powinna być ich zgodność z intencjami 
ustawodawcy – to znaczy, czy nowa regulacja zamiast uprościć, nie utrudni działalności 
gospodarczej.

Ustawodawcy nie wolno traktować przedsiębiorcy z założeniem, że nie wie on co dla niego dobre. 
A tak właśnie postąpiono z fakturami elektronicznymi i certyfikatami z ZUS. Jeśli przedsiębiorca nie 

6 Przyczyn tej stagnacji jest wiele – m.in. taka, że na podstawie dość ogólnej dyrektywy każde Państwo Członkowskie 
stworzyło  implementację odpowiednich przepisów według swojego pomysłu. W rezultacie w Unii istnieje 
kilkanaście  modeli techniczno-prawnych podpisu elektronicznego, wzajemnie niekompatybilnych co niweczy sens 
ich stosowania w handlu wewnątrzwspólnotowym.



stosuje przygotowanych “dla niego” udogodnień to ustawodawca powinien zastanowić się czy 
przypadkiem nie dlatego, że nie nadają się one do zastosowania.

Podstawowym krokiem do uzdrowienia polskiej gospodarki jest więc słuchanie głosu 
przedsiębiorców, którzy są głównym motorem polskiego wzrostu gospodarczego.  Nowe regulacje 
prawne muszą być szeroko konsultowane w środowiskach tych podmiotów, których najbardziej 
dotyczą. Zwłaszcza te regulacje, które są tworzone z zamiarem “ułatwienia życia”.

Konferencja Pracodawców Polskich w swojej „Zielonej Księdze”7 pisze:

„Niezbędne byłoby wdrożenie systemu symulacji skutków zmian w prawie, oceny  
formułowanej ex ante, na etapie sporządzania listy inicjatyw legislacyjnych rządu.”

Dalej KPP proponuje zwiększenie udziału konsultacji społecznych w procesie tworzenia prawa. Jest 
to bardzo istotna sugestia, która pozwoli uniknąć tworzenia prawodawstwa oderwanego od 
rzeczywistości i dławiącego rozwój gospodarczy.

Należy podkreślić, że choć w ciągu ostatnich dwóch lat bardzo wiele zmieniło się na lepsze w 
kwestii konsultowania ze środowiskiem prawa związanego z informatyzacją8, to dużo jeszcze 
pozostaje do zrobienia.

Problemem na który zwraca uwagę KPP jest to, że komunikacja ta bywa często jednokierunkowa – 
to znaczy organizacje branżowe sugerują istotne zmiany, które są bez komentarza ignorowane.

Ustawodawca musi także powstrzymać się od bezkrytycznego i niekiedy nadgorliwego9 
wprowadzania regulacji na podstawie Dyrektyw unijnych. 

Życzeniowy i odrealniony charakter kolejnych Strategii Lisbońskich wskazuje, że Komisja 
Europejska niekiedy produkuje zalecenia o charakterze utopijnym i ideologicznym. Problem polega 
na tym, że przekładają się one na konkretne obowiązki prawne i na konkretne koszty dla 
podatników.

Polska jako kraj o zadłużeniu przekraczającym 480 mln złotych nie może sobie pozwolić na 
eksperymenty społeczno-polityczne -  potrzebuje więc prawa przejrzystego i przystającego do 
rzeczywistości.

O autorze
Paweł Krawczyk (ur. 1976), specjalista z branży bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz podpisu 
elektronicznego, właściciel firmy doradczej, członek zarządu Internet Society Polska, autor 
licznych publikacji z dziedziny bezpieczeństwa. Mieszka w Krakowie, żonaty.

7 Konfederacja Pracodawców Polski 
(http://www.programppp.pl/doc/ZielonaKsiegaPanstwoPrzyjaznePracodawcom.pdf), Konfederacja Pracodawców 
Prywatnych (http://www.pkpplewiatan.pl/upload/File/2007_03/czarna%20lista%20barier%202007.pdf)

8 W dyskusji na temat prawa telekomunikacyjnego aktywny udział biorą obecnie stowarzyszenia PIIT, PTI, ISOC-PL 
i inne.

9 Przykładami regulacji, które w Polsce zostały zaimplementowany w formie bardziej restrykcyjnej niż w unijnych 
Dyrektywach jest ustawa o podpisie elektronicznym, rozporządzenie o fakturach elektornicznych oraz projektowana 
nowelizacja prawa telekomunikacyjnego w zakresie retencji danych.
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