
1 

 

											 	

 

 

Narodowy	Test	Interoperacyjności	

Podpisu	Elektronicznego	

pod Patronatem Waldemara Pawlaka, Wicepremiera, Ministra Gospodarki 

 

Warszawa, 26 – 27 października 2011r.  

www.commonsign.eu 

  Polish Interoperability Test for Electronic Signature  

            Warsaw, 26-27 October 2011  

 

 

RAPORT/REPORT 

 

 

  



2 

 

Spis treści 

Wstęp ...................................................................................................................................................... 3 

Cele .......................................................................................................................................................... 4 

Streszczenie biznesowe ........................................................................................................................... 4 

Uczestnicy testów .................................................................................................................................... 6 

Opis testów .............................................................................................................................................. 7 

Weryfikacja wyników pretestów ......................................................................................................... 7 

Sesje testowe dla uczestników warsztatów ........................................................................................ 7 

Testy na zgodność z decyzją 2011/130/UE (BES) ............................................................................ 7 

Testy interoperacyjności podpisu (weryfikacja testowych podpisów) ........................................... 9 

Testy na użytkowanie certyfikatów kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji ...................... 9 

Opis środowiska .................................................................................................................................... 10 

Wyniki testów ........................................................................................................................................ 12 

Weryfikacja wyników pretestów ....................................................................................................... 14 

Test CK4 – rozpoznawanie nieznanego rozszerzenia krytycznego ................................................ 14 

Test CK5 – budowanie ścieżki certyfikacji przy wykorzystaniu TSL ............................................... 15 

Test DC24 – weryfikacja podpisu w ścieżce z algorytmem funkcji skrótu SHA2 i kluczami 

kryptograficznymi RSA ................................................................................................................... 16 

Sesje testowe dla uczestników warsztatów ...................................................................................... 16 

DC1, DC2, DC3  - test zgodności podpisu z wymaganiami profilu referencyjnego podpisu. ......... 17 

IK5 – weryfikacja dokumentów podpisywanych przez aplikacje biorące udział w teście ............. 18 

Test IK6 – weryfikacja współpracy aplikacji z certyfikatami kwalifikowanymi wydawanymi przez 

polskie urzędy CA .......................................................................................................................... 21 

Konferencja towarzysząca NTIPE ……………………………………………………………………………………………..........23 

  



3 

 

Wstęp 
 

Podpis elektroniczny został wprowadzony do prawa europejskiego przez dyrektywę 99/93/EC, która 

została uchwalona w roku 1999. W Polsce podpis elektroniczny został zaimplementowany w roku 

2001 poprzez uchwalenie „Ustawy o podpisie elektronicznym”.  Przepisy prawa nadają szczególne 

znaczenie podpisowi kwalifikowanemu, który jest zrównany z podpisem odręcznym. Realizacja 

podpisu kwalifikowanego jest oparta o systemy PKI (Public Key Infrastructure) wydające certyfikaty 

cyfrowe.  

Sam podpis elektroniczny, w tym podpis kwalifikowany nie został zdefiniowany w przepisach prawa. 

Zdefiniowano natomiast otoczkę, która towarzyszy stosowaniu podpisu kwalifikowanego – 

wydawanie certyfikatów i przechowywanie kluczy kryptograficznych. 

Format podpisu, który może być stosowany przy składaniu podpisów kwalifikowanych został 

zdefiniowany przez ETSI (European Telecommunications Standards Institute) w trzech odrębnych 

specyfikacjach, opisujących formaty podpisu XAdES, CAdES i PAdES. Ze względu na fakt, iż 

wymienione specyfikacje są bardzo obszerne, podpisy utworzone na ich podstawie mogą znacznie 

różnić się między sobą.  Taki stan rzeczy powoduje, że weryfikacja podpisu elektronicznego staje się 

sprawą skomplikowaną. 

W ramach prac nad tzw. Dyrektywą Usługową, zostały wprowadzone listy TSL, rozwiązujące 

problemy związane z zaufaniem do certyfikatów urzędów CA (Certification Authority). W trakcie prac 

opublikowano także decyzję
1
 ustalającą format referencyjny podpisu elektronicznego. Decyzja ta 

zawęża listę elementów wymaganych w podpisie elektronicznym stosowanym w pojedynczych 

punktach kontaktowych.   

Ze względu na zróżnicowanie rynku aplikacji i problemy z wzajemną rozpoznawalnością podpisów 

składanych przez różne aplikacje przeprowadzenie testu, który wykrywa problemy związane ze 

współpracą aplikacji do składania i weryfikacji podpisu okazuje się działaniem potrzebnym i mającym 

pozytywny wpływ na rynek podpisu elektronicznego. 

  

                                                           
1
 Decyzja 2011/130/UE 
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Cele 
 

Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego miał na celu zbadanie: 

• problemów związanych ze współpracą różnych aplikacji do składania i weryfikacji podpisów 

elektronicznych; 

• problemów związanych z uznawalnością certyfikatów wydanych przez różne centra 

certyfikacji; 

• problemów związanych z weryfikacją certyfikatów; 

• problemów związanych z niedostatkami interfejsu użytkownika; 

• zgodności składanych podpisów z wymaganiami prawa. 

Dodatkowymi aspektami związanymi z Narodowym Testem Interoperacyjności Podpisu 

Elektronicznego były: 

• przeglądu rynku twórców aplikacji do składania i weryfikacji podpisu; 

• umożliwienie twórcom aplikacji pozyskania próbek podpisów generowanych przez inne 

aplikacje; 

• popularyzacja idei podpisu elektronicznego. 

Dlatego w ramach imprezy zatytułowanej Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego 

przewidziano dla jej fazy końcowej merytoryczną konferencję poświęconą tej tematyce. Wzięło w 

niej udział prawie 100 uczestników z kraju i zagranicy. Agenda konferencji jest dostępna na stronie 

www.commonsign.eu, na której znajduje się również więcej szczegółów technicznych i 

organizacyjnych o Narodowym Teście Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego. 
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Streszczenie biznesowe 
Niniejszy raport przedstawia wyniki uzyskane w czasie dwudniowych warsztatów przeprowadzonych 

w ramach Narodowego Testu Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego. W trakcie warsztatów 

przeprowadzono testy dziesięciu aplikacji (w tym dwóch wyłącznie weryfikujących podpis 

elektroniczny). W ramach testów uczestniczyły cztery aplikacje producentów zagranicznych (z 

Węgier, Niemiec, Włoch i Japonii). Test był podzielony na dwa główne bloki: 

• weryfikację wyników pretestów, które były przeprowadzane online; 

• sesje testowe dla uczestników warsztatów. 

W ramach weryfikacji wyników pretestów sprawdzono: 

Opis testu Odsetek wyników 

pozytywnych 

rozpoznawanie certyfikatów kwalifikowanych wydanych za granicą z 

wykorzystaniem listy TSL 

62,5%  CAdES 

62,5%  PAdES 

44%  XAdES 

poprawność rozpoznania ścieżki certyfikacji zawierającej urzędy CA z 

algorytmami SHA256, SHA512 i długością kluczy RSA 3072bit i 4096bit 

77,7%  XAdES 

poprawność reakcji aplikacji na rozpoznanie błędnego rozszerzenia krytycznego 

zdefiniowanego w certyfikacie 

50% 

 

Odsetek poprawnych odpowiedzi dla testu zgodności z decyzją 2011/130/UE jest przedstawiony w 

poniższej tabelce: 

XAdES  CAdES PAdES 

71,4% 100% 100% 

 

Wynik weryfikacji podpisów złożonych przez aplikacje biorące udział w teście oscyluje na poziomie 

70-80% pozytywnych wyników. 

Wyniki testu złożenia podpisu przy użyciu kart kryptograficznych wydanych przez polskie urzędy CA 

wydające certyfikaty kwalifikowane wskazuje na pojedyncze przypadki problemów z instalacją 

sterowników karty kryptograficznej. 

Na podstawie wyników przeprowadzonych testów można stwierdzić, że obecnie częstymi 

problemami są: 

• trudności z budową ścieżki certyfikacji i dostępem do informacji dotyczącej jej ważności; 

• prawidłowość obsługi listy TSL kształtująca się na poziomie 50%. 

Pozostałe problemy wynikają zazwyczaj z drobnych błędów implementacyjnych popełnionych przez 

producentów aplikacji do składania lub weryfikacji podpisu. 

Dużym problemem dla użytkownika może być też stopień skomplikowania rozwiązań. 

Przystosowanie aplikacji do użytkowania karty kryptograficznej i obsługi certyfikatu kwalifikowanego 

wydanego w Polsce mógłby okazać się zbyt skomplikowane dla użytkownika niezaznajomionego z 

technologią podpisu elektronicznego. 
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Uczestnicy testów 
 

W Narodowym Teście interoperacyjności Podpisu elektronicznego uczestniczyło 10 aplikacji.  

Zestawienie aplikacji wraz z obsługiwanymi przez nie formatami zawiera poniższa tabela: 

 

Firma biorąca udział w 

teście Zgłoszony produkt 

Podpis Weryfikacja 

CADES PADES XADES CADES PADES XADES 

ENIGMA Systemy 

Ochrony Informacji Sp. 

z o.o. 

PEM-HEART 

SIGNATURE x x x x x x 
Krajowa Izba 

Rozliczeniowa S.A. SZAFIR x x x x x x 

Unizeto Technologies 

S.A. SmartSign x x x x x x 

Unizeto Technologies 

S.A. WebNotarius x x x 
PWPW S.A. Sigillum Sign x x x x x x 
Microsec Ltd. e-Szignó x x x x x x 

EC2 Sp. z o.o. protector x x 
BIT4ID  FIRMA4NG x x x x x x 
Hitachi CVS x 

OpenLimit SignCubes 

AG 

 OpenLimit 

Middleware Version 3 

Client x x x x 
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Opis testów 
 

Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego był poprzedzony sesją pretestów, 

podczas której pliki testowe były udostępniane użytkownikom online za pomocą portalu testowego. 

Warsztaty przeprowadzane w ramach Narodowego Testu Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego 

(NTIPE) miały miejsce w dniach 26-27 października 2011 w centrum konferencyjnym „Rondo 1”  

zlokalizowanym pod adresem: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. 

W ramach testów przygotowano dwie sesje: 

• weryfikację wyników pretestów; 

• sesje testowe dla uczestników warsztatów, na które składały się: 

- testy zgodności z decyzją 2011/130/UE w zakresie podpisu; 

- testy weryfikacji podpisów złożonych przez poszczególne aplikacje; 

- testy złożenia podpisu przy wykorzystaniu certyfikatów kwalifikowanych wydanych przez 

polskie centra certyfikacji. 

 

Weryfikacja wyników pretestów 

W ramach weryfikacji wyników pretestów użytkownikom udostępniono trzy testy weryfikujące 

odpowiednio: 

Id Opis testu 

CK04 Rozpoznanie faktu, że certyfikat podpisującego zawiera nieprawidłowe rozszerzenie 

krytyczne 

CK05 Weryfikacja wykorzystania przez aplikację listy TSL do ustalenia zaufania dla certyfikatów 

kwalifikowanych wydanych za granicami kraju 

DC24 Weryfikacja przygotowania na wprowadzenie nowych ścieżek certyfikacji zawierających 

algorytmy SHA2 i RSA o długości powyżej 2048 bit 

 

Do wymienionych testów mogli przystąpić wyłącznie uczestnicy pretestów.  

Sesje testowe dla uczestników warsztatów 

Do sesji testowych przeprowadzanych w ramach warsztatów mogli przystąpić wszyscy chętni, którzy 

wypełnili odpowiedni formularz rejestracyjny. W ramach sesji warsztatowych zrealizowano 

następujące testy: 

Testy na zgodność z decyzją 2011/130/UE (BES) 

ID Nazwa 

DC1 Składanie podpisu zgodnego z Decyzją 2011/130/UE (XAdES) 

Cel testu Weryfikacja czy aplikacja umożliwia złożenie podpisu zgodnego z formatem 

referencyjnym dla XAdES 

Warunki 

początkowe 

Przygotowany niepodpisany plik testowy.  

Uczestnik posiada certyfikat centrum kwalifikowanego. 

Przebieg 1. Uczestnik otrzymuje plik testowy 
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2. Uczestnik składa podpis weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym w 

formacie BES 

3. Uczestnik przekazuje formularz z wynikiem testu i podpisanym plikiem 

Warunek 

akceptacji 

Aplikacja generuje podpis w formacie BES spełniający warunki: 

Element ds:CanonicalizationMethod’s  Algorithm  ustawiony na jedną z 

wartośći: 

• http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11  

• http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#  

• http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315  

Atrybut  ds.:Transform  elementu ds.Reference  zawiera jedną z podanych 

wartości: 

• http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64  

• http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116  

• http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature  

• http://www.w3.org/TR/1999/REC-xslt-19991116  

• http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2  

Podpis zawiera element xades:SigningCertificate/CertDigest  z 

identyfikatorem i wartością skrótu certyfikatu umieszczonego w ds:KeyInfo  

Podpis zawiera element xades:SigningCertificate/IssuerSerial  z 

wartością pola IssuerSerial certyfikatu umieszczonego w ds:KeyInfo    

Element xades:SigningCertificate  NIE ma ustawionego atrybutu URI 
Podpis zawiera element xades:SigningTime z czasem podpisu w formacie UTC  
Podpis zawiera element xades:DataObjectFormat/MimeType  

Element xades:DataObjectFormat ma ustawiony atrybut 

ObjectReference 
Podpis weryfikuje się poprawnie przy użyciu aplikacji referencyjnej 

Format Przeprowadzany oddzielnie wyłącznie dla aplikacji obsługującej format XAdES w 

zakresie składania podpisu. 

 

ID Nazwa 

DC2 Składanie podpisu zgodnego z Decyzją 2011/130/UE (CAdES) 

Cel testu Weryfikacja czy aplikacja umożliwia złożenie podpisu zgodnego z formatem 

referencyjnym dla CAdES 

Warunki 

początkowe 

Przygotowany niepodpisany plik testowy.  

Uczestnik posiada certyfikat centrum kwalifikowanego. 

Przebieg 1. Uczestnik otrzymuje plik testowy 

2. Uczestnik składa podpis weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym w 

formacie BES 

3. Uczestnik przekazuje formularz z wynikiem testu i podpisanym plikiem 

Warunek 

akceptacji 

Aplikacja generuje podpis w formacie BES spełniający warunki: 

Zawiera identyfikator podpisującego w postaci issuerAndSerialNumber 
• Zawiera element ContentType  

• Zawiera element MessageDigest  

• Zawiera element SigningTime  

• Zawiera certyfikat w SignedData.certificates  

Podpis weryfikuje się poprawnie przy użyciu aplikacji referencyjnej 

Format Przeprowadzany oddzielnie wyłącznie dla aplikacji obsługującej format CAdES w 

zakresie składania podpisu. 
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ID Nazwa 

DC3 Składanie podpisu zgodnego z Decyzją 2011/130/UE (PAdES) 

Cel testu Weryfikacja czy aplikacja umożliwia złożenie podpisu zgodnego z formatem 

referencyjnym dla CAdES 

Warunki 

początkowe 

Przygotowany niepodpisany plik testowy.  

Uczestnik posiada certyfikat centrum kwalifikowanego. 

Przebieg 1. Uczestnik otrzymuje plik testowy 

2. Uczestnik składa podpis weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym w 

formacie BES 

3. Uczestnik przekazuje formularz z wynikiem testu i podpisanym plikiem 

Warunek 

akceptacji 

Aplikacja generuje podpis w formacie BES spełniający następujące warunki: 

Zawiera wpis „M” w słowniku podpisu 

Zawiera identyfikator podpisującego w postaci issuerAndSerialNumber 
Zawiera certyfikat podpisującego w elemencie  SignedData.certificates 
Podpis weryfikuje się poprawnie przy użyciu aplikacji referencyjnej  

Format Przeprowadzany oddzielnie wyłącznie dla aplikacji obsługującej format PAdES w 

zakresie składania podpisu. 

 

Testy interoperacyjności podpisu (weryfikacja testowych podpisów) 

ID Nazwa 

IK5 Weryfikacja podpisu zgodnego z Decyzją 2011/130/UE złożonego przez aplikacje 

biorące udział w teście 

Cel testu Weryfikacja czy aplikacja pozwala na weryfikację podpisów w formacie zgodnym z 

decyzją, złożonych przez uczestniczące w teście aplikację. Nie będzie weryfikowany 

fakt wykorzystania w procesie weryfikacji listy TSL. 

Warunki 

początkowe 

Pliki testowe wygenerowane w ramach testów składania podpisu zgodnego z 

Decyzją 2011/130/UE 

Przebieg 1. Uczestnik otrzymuje pliki testowe 

2. Uczestnik weryfikuje  podpisy  

3. Uczestnik przekazuje formularz z wynikiem testu  

Warunek 

akceptacji 

Wszystkie podpisy weryfikują się poprawnie 

Format Przeprowadzany dla aplikacji obsługujących formaty XAdES, CAdES i PAdES 

 

Testy na użytkowanie certyfikatów kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji 

ID Nazwa 

IK6 Złożenie podpisu kwalifikowanego przy użyciu dowolnego certyfikatu 

kwalifikowanego wydanego w Polsce 

Cel testu Weryfikacja czy aplikacja współpracuje z dowolnym certyfikatem kwalifikowanym 

wydanym w Polsce. 

Warunki 

początkowe 

Przygotowany zestaw niepodpisanych plików. Przygotowane sterowniki do kart dla 

różnych systemów. 

Przebieg 1. Uczestnik otrzymuje pliki testowe 

2. Uczestnik składa podpisy  

3. Uczestnik przekazuje formularz z wynikiem testu  

Warunek 

akceptacji 

Udaje się złożyć podpis weryfikowany przy użyciu dowolnego certyfikatu 

kwalifikowanego wydanego w Polsce. 

Format Przeprowadzany dla aplikacji obsługujących formaty XAdES, CAdES i PAdES 
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Opis środowiska 
Na potrzeby Narodowego Testu Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego konieczne było 

zbudowanie środowiska zapewniającego: 

• możliwość udostępniania plików z testami; 

• możliwość wprowadzania rezultatów testu; 

• możliwość generowania raportów z poszczególnych testów; 

• systemów wydawania i obsługi certyfikatów testowych; 

• systemów wydawania testowych znaczników czasu. 

Schemat współpracy pomiędzy poszczególnymi komponentami został przedstawiony na poniższym 

rysunku: 

 

Rysunek 1: Schemat współpracy pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu 
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Do wygenerowania przypadków testowych wymagających złożenia podpisu elektronicznego 

wykorzystano aplikację SD-DSS udostępnioną przez Komisję Europejską
2
. Wszystkie wyniki 

wymagające weryfikacji podpisu były sprawdzane przy użyciu wymienionej aplikacji. 

Do weryfikacji zgodności złożonego podpisu z decyzją 2011/130/UE wykorzystano aplikację własnej 

produkcji, która kontrolowała automatycznie obecność wymaganych elementów podpisu, ale nie 

determinowała ważności podpisu. W przypadku rezultatów negatywnych, struktura podpisu była 

weryfikowana ręcznie, tak aby wykluczyć możliwość pomyłki. 

Testowane aplikacje były instalowane na stanowiskach przygotowywanych przez ich producentów. 

Wyniki były przekazywane poprzez dedykowany i specjalnie przygotowany na potrzeby testu portal 

www oznaczony na rysunku 1 jako „System testowy”. 

W celu odzwierciedlenia różnych ścieżek certyfikacji, na potrzeby NTIPE wygenerowano trzy odrębne 

urzędy certyfikacji: 

 

 

Rysunek 2: Urzędy CA wygenerowane na potrzeby NTIPE 

 

Pierwsza ścieżka odzwierciedla infrastrukturę aktualnie działającą w Polsce. Kolejne dwa 

odzwierciedlają warianty infrastruktury docelowej, która mogłaby być zainstalowana po zmianie 

algorytmów kryptograficznych. 

Część testów była wykonywana przy wykorzystaniu certyfikatów kwalifikowanych. Certyfikaty 

testowe były wykorzystywane w przypadkach, gdy uzyskanie certyfikatu kwalifikowanego 

sprawiałoby trudność. Przykładem użycia certyfikatu testowego może być test CK04, w którym 

certyfikat zawiera błędne rozszerzenie krytyczne. 

  

                                                           
2
 Aplikacja udostępniona pod adresem: http://www.osor.eu/projects/sd-dss 

RootCA

CA1

TSA

ECRootCA

CA2

RootCA 
4k

CA3 3k



12 

 

Wyniki testów 
 

W ramach sesji warsztatowych zrealizowano 269 testów, z czego 210 zostało ocenionych jako 

zrealizowane z wynikiem pozytywnym.  

W ramach sesji weryfikacji pretestów zrealizowano trzy przypadki testowe, przy czym należy 

zauważyć, że dwa z nich były wykonywane oddzielnie dla każdego z formatów podpisów (XAdES, 

CAdES, PAdES).  

Zaskakujący jest fakt, że w przypadku braku rozpoznania rozszerzenia krytycznego w certyfikacie, 

prawidłowo zareagowała tylko połowa z testowanych aplikacji. Tak słaby rezultat wskazuje 

producentom aplikacji, że powinni zwrócić większą uwagę na sprawy związane z rozpoznawaniem 

rozszerzeń certyfikatów i odpowiednim reagowaniem na nie.  

Rezultat testu CK5 wskazuje, że producenci aplikacji coraz częściej implementują obsługę list TSL w 

aplikacjach do weryfikacji podpisu elektronicznego. Wynik na poziomie 44-60% sugeruje, że 

następuje dynamiczny rozwój aplikacji w tym zakresie. W przypadku obsługi list TSL należy zauważyć, 

że obowiązek publikacji takich list został nałożony na kraje członkowskie Unii Europejskiej dopiero w 

październiku 2009 roku. 

Wyniki testu DC24 pokazują, że aplikacje obecne na rynku są dobrze przygotowane do wymiany 

algorytmów. Jedyny inny niż pozytywny rezultat został odnotowany w kategorii n/a („nie dotyczy”), 

co oznacza, że aplikacja nie wspierała formatu, w którym został wygenerowany podpis. 

W testach związanych z tworzeniem podpisu zgodnego z formatem referencyjnym dotyczącym 

podpisu elektronicznego najsłabiej wypadł format XAdES. Wynik na poziomie 71,4% pozytywnych 

rezultatów wskazuje jednak, że większość aplikacji poprawnie implementuje wymagania Decyzji 

2011/130/UE. 

Weryfikacja podpisów złożonych w teście zgodności z formatem referencyjnym podpisu 

elektronicznego w większości nie sprawiała kłopotów. Problemy, wykryte w trakcie weryfikacji 

dotyczyły zazwyczaj aspektów związanych z budową ścieżki certyfikacji i weryfikacją ważności 

certyfikatów.  

Dobrze wypadł również test związany ze współpracą aplikacji z kartami kryptograficznymi, na których 

wydawane są certyfikaty kwalifikowane w Polsce. W ramach testu odnotowano tylko pojedyncze 

przypadki, w których nie udało się zastosować certyfikatu kwalifikowanego. W jednym z przypadków 

winą należy obarczyć błędnie skonstruowane rozszerzenie QCStatement, które uniemożliwiało 

akceptację certyfikatu kwalifikowanego przez aplikację. 
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Nazwa testu Format Correct N/A Incorrect Incomplete Other Total 

CK4 - Recognizing that the certificate contains 
incorrect critical extension 

CADES  50%  25%  12.5%  0%  12.5% 8 

PADES  50%  25%  25%  0%  0% 8 

XADES  55.5%  11.1%  11.1%  0%  0% 7 

Total 13 5 4 0 1 23 

CK5 - Certification path building for QC's issued 

abroad 

CADES  62.5%  25%  12.5%  0%  0% 8 

PADES  62.5%  25%  12.5%  0%  0% 8 

XADES  44.4%  11.1%  22.2%  0%  0% 7 

Total 14 5 4 0 0 23 

DC24 - Verification of a signature with certificate 
issued in the following path: RSA 4k+SHA512 i 

RSA3k + SHA256 

XADES  77.7%  11.1%  0%  0%  0% 8 

Total 7 1 0 0 0 8 

DC1 - Signing according to XAdES reference profile 
(Decision 2011/130/UE) 

XADES  71.4%  0%  28.5%  0%  0% 7 

Total 5 0 2 0 0 7 

DC2 - Signing according to CAdES reference profile 
( Decision 2011/130/UE) 

CADES  100%  0%  0%  0%  0% 7 

Total 7 0 0 0 0 7 

DC3 - Signing according to PAdES reference profile 

(Decision 2011/130/UE) 

PADES  100%  0%  0%  0%  0% 7 

Total 7 0 0 0 0 7 

IK5 - Verification of documents signed by tested 

applications according to reference profile 
(Decision 2011/130/UE) 

CADES  79.5%  2.04%  10.2%  4.08%  4.08% 49 

PADES  79.5%  10.2%  6.12%  4.08%  0% 49 

XADES  82.1%  3.57%  7.14%  7.14%  0% 56 

Total 124 8 12 8 2 154 

IK6 - Interoperability with qalified CAs (signature) Unizeto  87.5%  12.5%  0%  0%  0% 8 

Enigma  75%  12.5%  0%  0%  12.5% 8 

KIR  75%  12.5%  12.5%  0%  0% 8 

Mobicert  87.5%  12.5%  0%  0%  0% 8 

PWPW  87.5%  12.5%  0%  0%  0% 8 

Total 33 5 1 0 1 40 

Total   210 24 23 8 4 269 
Tabela 1: Podsumowanie testów przeprowadzonych w trakcie warsztatów
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Weryfikacja wyników pretestów 

 

W ramach weryfikacji wyników pretestów zrealizowano trzy testy. Wymienione testy były 

realizowane wyłącznie przez aplikacje biorące udział w pretestach.  

 

Test CK4 – rozpoznawanie nieznanego rozszerzenia krytycznego 

CK4 Recognizing that the certificate contains incorrect 
critical extension 

Format A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

CADES V V . -  V n/a n/a V  

PADES V V - n/a  V - n/a V  

XADES V V V -  V n/a 
 

V  

Tabela 2: Wyniki testu CK4 - rozpoznawanie nieprawidłowego rozszerzenia krytycznego 

Wartości n/a reprezentują aplikacje, które ze względu na ograniczenia, albo brak udziału w 

pretestach nie realizowały przypadków testowych. Aplikacja 10 nie przekazała żadnych wyników w 

ramach weryfikacji pretestów. 

 

W ramach testu CK4 został wydany certyfikat zawierający rozszerzenie QCStatement oznaczone jako 

krytyczne. W rozszerzeniu wpisano spreparowany identyfikator obiektu o wartości 0.4.0.1862.1.5. 

Poniżej umieszczono listing zawierający informacje dotyczące rozszerzeń umieszczonych w polu 

QCStatement. 

    0:d=0  hl=2 l=  45 cons: SEQUENCE 
    2:d=1  hl=2 l=  10 cons: SEQUENCE 
    4:d=2  hl=2 l=   8 prim: OBJECT            :1.3 .6.1.5.5.7.11.2 
   14:d=1  hl=2 l=   8 cons: SEQUENCE 
   16:d=2  hl=2 l=   6 prim: OBJECT            :0.4 .0.1862.1.1 
   24:d=1  hl=2 l=  21 cons: SEQUENCE 
   26:d=2  hl=2 l=   6 prim: OBJECT            :0.4 .0.1862.1.5 
   34:d=2  hl=2 l=  11 prim: UTF8STRING 
   47:d=0  hl=3 l= 231 cons: SEQUENCE 

 

Zamierzonym wynikiem testu było wskazanie, że podpis nie może być poprawnie zweryfikowany ze 

względu na umieszczone nierozpoznane rozszerzenie krytyczne. Wymaganie odrzucenia certyfikatu 

pojawia się zarówno w przepisach polskiego prawa
3
, jak i w dokumentach normalizacyjnych

4
. 

Część aplikacji nie zrealizowała poprawnie testu nie odrzucając certyfikatu, albo miała problemy z 

przetwarzaniem certyfikatu. 

Wśród powodów niepoprawnego wyniku testu należy wymienić: 

                                                           
3
 „Rozporządzenie w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych 

podmiotów.....” w paragrafie 10 mówi, że bezpieczne urządzenie do składania i weryfikacji podpisu musi 

jednoznacznie rozpoznawać pola rozszerzenia oznaczone jako krytyczne. 
4
 Specyfikacja X.509 w rozdziale dotyczącym rozszerzeń krytycznych mówi, że: A certificate-using system MUST 

reject he certificate if it encounters a critical extension it does not recognize or a critical extension that contains 

information that it cannot process”. 
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• brak rozpoznania, że certyfikat jest nieprawidłowy; 

• ustawienia aplikacji uniemożliwiające realizację testu (filtrowanie listy zaufanych 

certyfikatów po identyfikatorze polityki certyfikacji); 

• zgłoszenie błędu z informacją, że podpis jest nieprawidłowy 

Wnioski 

Aplikacje, które miały problemy z rozpoznaniem nieprawidłowego rozszerzenia krytycznego powinny 

zostać przebudowane w sposób, który uwzględnia weryfikację zawartości rozszerzeń krytycznych 

certyfikatu.  

 

Test CK5 – budowanie ścieżki certyfikacji przy wykorzystaniu TSL 

Lista TSL (Trusted Services List) jest odpowiedzią na problemy związane z rozpoznawaniem, które 

certyfikaty urzędów CA mogą być rozpoznawane jako zaufane. Dzięki wprowadzeniu tego 

rozwiązania możliwe stało się automatyczne weryfikowanie zaufania do urzędów CA, które wydają 

certyfikaty kwalifikowane, albo które zostały akredytowane na terenie Unii Europejskiej. Ze względu 

na fakt, iż wymóg publikacji list TSL został wprowadzony pod koniec 2009 roku, technologia 

rozpowszechnia się dopiero od niedawna. Niniejszy test pozwalał na uzyskanie wiarygodnych 

informacji dotyczących wykorzystania list TSL w trakcie budowania ścieżki zaufania. 

CK5 Certification path building for QC's issued abroad 

(TSL) 

Format A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

CADES V V V V  - n/a n/a V  

PADES V V V V  - n/a n/a V  

XADES V V V -  - n/a 
 

V  

Tabela 3: Wyniki testu CK5 - Budowanie ścieżki dla certyfikatów wydanych za granicą 

W wyniku testu stwierdzono, że ponad połowa aplikacji biorących udział w teście wykorzystuje listę 

TSL do budowy ścieżki zaufania. Część z aplikacji nie brała udziału w teście ze względu na to, że nie 

uczestniczyła w pretestach.  

Brak obsługi listy TSL był traktowany jako niepoprawny wynik testu. Jedna z aplikacji nie obsługiwała 

także podpisu w wersji BES, wymagając co najmniej wersji T. 

Wnioski 

Aplikacje nieobsługujące list TSL umożliwiają budowanie ścieżki zaufania poprzez manualne 

dodawanie certyfikatów w ścieżce certyfikacji.  Ze względu na uciążliwość rozwiązania i jasne 

wymaganie sprecyzowane w Decyzji 2011/130/UE należy spodziewać się, że liczba aplikacji 

obsługujących listy TSL będzie rosła. 
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Test DC24 – weryfikacja podpisu w ścieżce z algorytmem funkcji skrótu SHA2 i kluczami 

kryptograficznymi RSA 

Przeprowadzenie niniejszego testu wychodzi naprzeciw potrzebom polskiego rynku podpisu 

elektronicznego, w którym funkcjonuje w dalszym ciągu algorytm SHA1. Wprowadzenie algorytmów 

SHA2 i wymiana ścieżki certyfikacji dla certyfikatów kwalifikowanych jest w fazie planowania. 

Niniejszy test pozwolił na określenie stopnia przygotowania aplikacji do obsługi funkcji skrótu z 

rodziny SHA2 i obsługi certyfikatów wydanych dla kluczy RSA o długości do 4096bit.  

DC24 Verification of a signature with certificate issued 

in following path: RSA 4k+SHA512 i RSA3k + 

SHA256 

Format A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

XADES V V V V V V n/a 
 

V  

Tabela 4: Wyniki testu DC24 - weryfikacja podpisu w ścieżce z funkcjami skrótu z rodziny SHA2 

Jedyny wynik o statusie innym niż pozytywny wynika z faktu, że testowana aplikacja nie obsługiwała 

podpisu XAdES w wersji detached. Pozostałe aplikacje nie miały problemów ze zbudowaniem ścieżki 

certyfikacji. 

Wnioski 

Wyniki testu pokazują, że aplikacje do składania/weryfikacji podpisów są dobrze przygotowane na 

zmianę ścieżki certyfikacji. Praktycznie wszystkie aplikacje biorące udział w teście obsługują funkcje 

skrótu z rodziny SHA2.  

Należy jednak wziąć pod uwagę, że przed wprowadzeniem nowej ścieżki certyfikacji konieczne jest 

przeprowadzenie testów w systemach administracji publicznej takich jak ePUAP, czy systemy 

obsługujące ZUS. 

 

Zdjęcie 1: Weryfikacja wyników pretestów 
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Sesje testowe dla uczestników warsztatów 

 

Sesje dla uczestników warsztatów miały na celu przetestowanie zgodności z profilem referencyjnym 

zdefiniowanym w Decyzji 2011/130/UE, sprawdzenie rozpoznawalności podpisów złożonych zgodnie 

z tym profilem i przetestowanie współpracy aplikacji z różnymi kartami kryptograficznymi.  

DC1, DC2, DC3  - test zgodności podpisu z wymaganiami profilu referencyjnego podpisu. 

Decyzja 2011/130/UE została wydana w lutym bieżącego roku. Wprowadza ona szczegółowe profile 

zawartości podpisu elektronicznego, który powinien być obsługiwany przez aplikacje składające i 

weryfikujące podpis elektroniczny na potrzeby pojedynczego punktu kontaktowego. 

Ze względu na fakt, że specyfikacje zostały opublikowane na początku bieżącego roku, nie ma jeszcze 

wiarygodnych badań dotyczących zgodności aplikacji z wymienionymi specyfikacjami. Istotną rzeczą 

było więc zweryfikowanie, w jakim stopniu aplikacje są przygotowane na obsługę podpisów w 

ramach pojedynczych punktów kontaktowych. 

DC1, DC2, 
DC3 

Signing according to the reference profile (Decision 
2011/130/UE) 

Format A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

XADES V V V - V - V    

CADES V V V V  V V V   

PADES V V V V  V V V   

Tabela 5: Wyniki testów DC1, DC2, DC3 - weryfikacja zgodności podpisu z formatem referencyjnym 

Większość aplikacji poprawnie realizowała podpis, umieszczając wymagane elementy. Dwa 

niepoprawne rezultaty związane są z obsługą elementu SigningTime w podpisie XAdES. W jednym 

przypadku element nie został umieszczony w podpisie. W kolejnym przypadku element zawierał czas 

lokalny. Decyzja wskazuje, że w wymienionym elemencie powinien zostać umieszczony czas UTC. 

Dodatkowym problemem przy weryfikacji zgodności podpisu XAdES z formatem referencyjnym 

podpisu elektronicznego była niejasność w opisie wymagalności elementu DataObjectFormat. W 

tekście wymieniono, że element ten MUSI być obecny, w zestawieniu atrybutów natomiast, węzeł 

znajdujący się powyżej jest opcjonalny. Nie jest także jasne, czy wymaganie dotyczy wszystkich 

podpisywanych referencji, włącznie z referencją do węzła z podpisanymi atrybutami podpisu 

elektronicznego. Brak elementu SignedDataObjectProperties, który znajduje się powyżej węzła 

DataObjectFormat był traktowany jako sytuacja zgodna ze specyfikacją. 

Wnioski 

Jednym z ważnych problemów sygnalizowanych przez uczestników testu było doprecyzowanie 

informacji dotyczących wymagalności elementu MimeType i określenia zakresu referencji, dla 

których powinien on zostać zdefiniowany (wszystkie elementy, wszystkie elementy z wyjątkiem 

referencji do SignedProperties, tylko wybrane elementy). 

Dodatkowo, niektórzy uczestnicy testu zgłosili, że celowo nie obsługują elementu MimeType w 

podpisie, ze względu na fakt, iż podpisują dowolne dane, które zazwyczaj już zawierają odpowiednie 
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informacje. Wsparcie dla elementu MimeType powodowałoby, że podpisywanie dowolnych 

informacji stałoby się praktycznie niemożliwe ze względu na konieczność parsowania pliku w celu 

późniejszego umieszczenia odpowiedniej informacji w węźle MimeType.  

Wyniki testu sugerują przemyślenie celowości umieszczania informacji o rodzaju podpisywanej 

zawartości w strukturach podpisu. Obowiązek umieszczania tego typu rozszerzenia może powodować 

późniejsze problemy w przypadku, gdy rozszerzenie MimeType zawiera informacje sprzeczne z 

informacjami zawartymi w pliku. 

 

IK5 – weryfikacja dokumentów podpisywanych przez aplikacje biorące udział w teście 

Test weryfikacji dokumentów podpisanych przez aplikacje biorące udział w teście ma na celu 

wykrycie ewentualnych problemów związanych zarówno ze składaniem podpisu, jak i z weryfikacją. 

Dokumenty podpisywane przez jedną z aplikacji mogą być weryfikowane prawidłowo przez jedną z 

aplikacji, a innej sprawiać problemy. Odkrycie i wyeliminowanie źródła tych problemów umożliwia 

podniesienie poziomu interoperacyjności pomiędzy aplikacjami. 

Test został przeprowadzony dla trzech formatów podpisu: XAdES, CAdES i PAdES. Dla każdego z 

formatów w wyniku uzyskano macierz interoperacyjności.  Analiza wyników została opracowana 

odrębnie dla każdego z formatów podpisu. 

IK5 Verification of documents signed 
according to reference profile 

(Decision 2011/130/UE) - CADES 

Application A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8   

A1   V V V V V V   

A2 V   V V V V V   

A3 V V   V V - V   

A4 ? V V   V - -   

A6 V V V V   - -   

A7 V V n/a V V   ?   

A8 V V V V V V     

A9 V V V V V . .   

Tabela 6: Wynik testu IK5 - weryfikacja dokumentów podpisanych zgodnie z formatem referencyjnym - CAdES 

Rezultaty testu IK5 dla rodzaju podpisu typu CADES, pokazują, że dwie aplikacje nie miały żadnych 

problemów z weryfikacją podpisów złożonych za równo przez aplikacje firm polskich jak i 

zagranicznych. 

Przypadki związane z niekompletną weryfikacją podpisu wynikały z albo z braku możliwości 

określenia ważności certyfikatu w momencie składania podpisu (brak znacznika czasu dołączonego 

do podpisu), albo z braku możliwości utworzenia pełnej ścieżki certyfikacji do certyfikatu służącego 

do weryfikacji złożonego podpisu. 

W jednym przypadku test nie został zrealizowany (not applicable), ponieważ zgodnie z informacjami 

zawartymi w formularzu zgłoszeniowym, aplikacja nie wspiera podpisu CADES w formacie 

„detached”. 
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Niepoprawne rezultaty testu wynikały w większości przypadków z braku możliwości odnalezienia 

certyfikatów wystawców w magazynie systemowym, z którego korzystają aplikacje. Jedna z aplikacji 

zgłosiła problem z weryfikacją podpisu sugerując możliwość naruszenia integralności podpisu. 

W dwóch przypadkach jedna z aplikacji zwróciła informację o braku możliwości wykonania 

weryfikacji. 

IK5 Verification of documents signed 
according to reference profile 

(Decision 2011/130/UE) – PADES 

Application A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8   

A1   V V V V V V   

A2 V   V - V V ?   

A3 V V   - V V V   

A4 ? n/a V   n/a n/a n/a   

A6 V V V V   V -   

A7 V V V V V   n/a   

A8 V V V V V V     

A9 V V V V V V V   

Tabela 7:  Wynik testu IK5 - weryfikacja dokumentów podpisanych zgodnie z formatem referencyjnym - PAdES 

Weryfikacja podpisów złożonych w formacie PADES-BES  została poprawnie zweryfikowana przez 

większość biorących udział w teście aplikacji. 

Nieliczne problemy które wystąpiły podczas weryfikacji związane były z brakiem niektórych 

certyfikatów w ścieżce certyfikacji lub interpretacją niestandardowych filtrów dodawanych przez 

jedną z aplikacji tworzących podpis. Należy przy tym nadmienić, że weryfikacja podpisu złożonego 

przez aplikację, która dodawała niestandardowe filtry nie była również możliwa z wykorzystaniem 

narzędzia Adobe Reader 9 – aplikacje sygnalizują uszkodzenie podpisu lub niepoprawność funkcji 

skrótu.  

Cześć aplikacji – zarówno polskich, jak i zagranicznych - miała problemy z zaufaniem do certyfikatów 

wystawcy, kiedy nie są oni dostępni na listach TSL. Jednak po ręcznej instalacji wszystkich 

certyfikatów występujących w ścieżce certyfikacji i włączeniu bezpośredniego zaufania, aplikacje 

weryfikowały podpis prawidłowo. 

Jedna z aplikacji zweryfikowała rozpoznała certyfikat znajdujący się na TSL jako certyfikat 

niekwalifikowany. Podpis został warunkowo zweryfikowany poprawnie,   gdyż na dostępnej liście TSL 

wystawca certyfikatu w atrybucie ServiceTypeIdentifier posiada wpis 

http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/CA/QC, a nie http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-

TrustedList/SvcInfoExt/QCWithSSCD. Zgodnie z polskim prawem certyfikat kwalifikowany powinien być 

wydawany do kluczy wygenerowanych na bezpiecznym urządzeniu do składania podpisu 

elektronicznego. Z tego powodu certyfikat osoby składającej podpis został rozpoznany jako 

„niekwalifikowany”. 

Wnioski 

Rozbieżność w interpretacji tego, kto jest wydawcą certyfikatów kwalifikowanych jest sprawą, na 

którą należy zwrócić szczególną uwagę w kontekście zapewnienia pełnej interoperacyjności 
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podpisów elektronicznych składanych i weryfikowanych w różnych krajach. Konieczne jest 

doprecyzowanie w wymaganiach dotyczących weryfikacji podpisu elektronicznego w jaki sposób 

należy informować użytkownika o rodzaju certyfikatu służącego do weryfikacji podpisu. W 

szczególności taka informacja powinna zostać przygotowana w odniesieniu do identyfikatorów usługi 

zawartych w listach TSL i rozszerzeniach QCStatement  zawartych w certyfikatach kwalifikowanych. 

Istotną sprawą jest określenie priorytetów w przetwarzaniu informacji z tych dwóch źródeł.  

Stosowanie niestandardowych filtrów w podpisie PAdES nie jest zalecane. W wyniku takich praktyk 

aplikacje do weryfikacji podpisu mają problem w określeniu czynności, które należy wykonać, aby 

wydobyć podpis dokumentu. 

IK5 Verification of documents signed 

according to reference profile 

(Decision 2011/130/UE) - XADES 

Application A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7   

A1   V V V V V V   

A2 V   V V V V V   

A3 - -   V V - V   

A4 ? V V   V V -   

A5 V V ? V   V ?   

A6 V V V V V   V   

A7 V V n/a V n/a V     

A9 ? V V V V V V   

A10 V V V V V V V   

Tabela 8:  Wynik testu IK5 - weryfikacja dokumentów podpisanych zgodnie z formatem referencyjnym - XAdES 

W trakcie weryfikacji podpisów złożonych w formacie XAdES zgłoszono szereg problemów 

związanych z weryfikacją skrótów podpisanych dokumentów. Można zauważyć, że tego rodzaju efekt 

uzyskuje się w podpisach typu detached w przypadku, gdy nie zostaje wskazany oryginalny 

dokument.  

W przypadku podpisu generowanego przez jedną z aplikacji wskazano, że struktura podpisu nie jest 

zgodna ze schematem XAdES. Problem zgłosiła wyłącznie jedna aplikacja. Przyczyną takiego 

zachowania może być nierozpoznanie przestrzeni nazw dla elementów podpisu. Dokładne 

rozpoznanie problemu wymaga analizy przeprowadzonej przez producenta aplikacji. 

W przypadku jednej z aplikacji podpis weryfikowany certyfikatem znajdującym się na liście TSL został 

odrzucony ze względu na rozbieżność w identyfikatorach polityk wskazanych w certyfikacie wydawcy 

i na liście TSL. 

Wnioski 

Problemy związane z budową ścieżki certyfikacji wskazują na konieczność umieszczania w 

certyfikatach informacji o lokalizacji certyfikatów niezbędnych do zbudowania ścieżki certyfikacji. 

Problem może być również zaadresowany przez umieszczanie całej ścieżki certyfikacji w strukturach 

podpisu. Warto stosować równolegle oba rozwiązania tak, aby zmaksymalizować możliwość 

zbudowania ścieżki certyfikacji.  
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W trakcie testów zasygnalizowano również problemy związane z budową ścieżki certyfikacji. Nie jest 

jasne, w którym momencie należy przerwać budowanie ścieżki certyfikacji, w przypadku gdy 

certyfikat znajduje się na liście TSL. Problemem jest stwierdzenie, czy ten certyfikat jest certyfikatem 

„zaufanym” i nie trzeba weryfikować jego ważności, czy w przypadku, gdy taki certyfikat jest wydany 

przez urząd krajowy RootCA, należy budować ścieżkę „powyżej” listy TSL. Budowanie ścieżki 

„powyżej” listy TSL jest często problematyczne, ze względu na fakt, że certyfikaty krajowych urzędów 

RootCA nie znajdują się na liście TSL. Rozwiązaniem tutaj jest jasne określenie w standardach reguł 

dotyczących budowania ścieżki zaufania przy zastosowaniu listy TSL. 

Kolejnym problemem dotyczącym weryfikacji jest problem dostępności informacji o unieważnieniu. 

Niektóre z centrów certyfikacji w dalszym ciągu nie umieszczają w certyfikatach informacji o miejscu, 

skąd należy pobrać informacje o ważności certyfikatu. Obecność pola CDP (CRL Distribution Point) 

albo AIA (Authority Information Access) z informacją o lokalizacji usługi OCSP (Online Certificate 

Status Protocol) jest kluczowa dla prawidłowego procesu weryfikacji. Rozwiązaniem tego problemu 

jest opublikowanie profilu certyfikatu dla urzędu CA wydającego certyfikaty kwalifikowane, który 

zawierałby jedną z wymienionych wartości jako obowiązkową. 

Bardzo istotnym elementem wpływającym na interoperacyjność podpisu jest sposób przetwarzania 

listy TSL. W celu uniknięcia problemów z interpretacją zapisów znajdujących się na liście TSL 

konieczne jest opublikowanie dokumentów z zaleceniami dotyczącymi sposobu przetwarzania 

poszczególnych rekordów. W szczególności istotne jest wskazanie sposobu akceptacji certyfikatu w 

zależności np. od ograniczeń dotyczących polityk certyfikacji. 

 

 

Test IK6 – weryfikacja współpracy aplikacji z certyfikatami kwalifikowanymi 

wydawanymi przez polskie urzędy CA 

Na rynku istnieje wiele rodzajów bezpiecznych urządzeń do składnia podpisu elektronicznego (kart 

kryptograficznych). Ze względu na mnogość rozwiązań producenci aplikacji nie mają możliwości 

przetestowania ich aplikacji z wszystkimi dostępnymi na rynku rozwiązaniami. Niniejszy test, chociaż 

nie wyczerpuje listy urządzeń kryptograficznych, pozwala na zorientowanie się w skali problemu, jeśli 

chodzi o interoperacyjność na styku aplikacji i karty kryptograficznej. 

 IK6 Interoperability with qalified CAs (signature) 

CSP 
Name 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

Enigma V V V V n/a V . V   

KIR V V - V n/a V V V   

Mobicert V V V V n/a V V V   

PWPW V V V V n/a V V V   

Unizeto V V V V n/a V V V   
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Tabela 9:  Wynik testu IK6 - weryfikacja współpracy aplikacji z certyfikatami kwalifikowanymi wydawanymi przez polskie 

urzędy CA 

Na podstawie wyników testu można stwierdzić, że aplikacje zazwyczaj nie mają problemu ze 

współpracą z kartami kryptograficznymi. Instalacja sterowników pozwala na rozpoznanie karty 

kryptograficznej w systemie.   

Karty biorące udział w teście wykorzystywały interfejs PKCS#11 do komunikacji z kartą 

kryptograficzną. Niektóre jednak, wykorzystywały wyłącznie biblioteki CryptoAPI firmy Microsoft. 

Brak obsługi interfejsu PKCS#11 w przypadku jednej z aplikacji uniemożliwił współpracę z kartą 

kryptograficzną. 

Wnioski 

Należy zauważyć, że instalacja karty kryptograficznej w systemie jest czynnością skomplikowaną. W 

szczególności problematyczne było znalezienie biblioteki PKCS#11 w systemie. Kolejnym problemem 

była rejestracja certyfikatów znajdujących się na karcie kryptograficznej. Część aplikacji nie wspiera 

automatycznej rejestracji certyfikatów w systemie, a użytkownik nie ma świadomości, że taka 

operacja powinna być wykonana, aby można było skorzystać z wydanych certyfikatów. 

W świetle wymienionych problemów sensowne wydaje się maksymalne uproszenie procesu instalacji 

i rejestracji certyfikatów w systemie. Niestety nie rozwiązuje to problemu odnalezienia biblioteki 

PKCS#11. W tym wypadku problem może być rozwiązywany przez dostarczenie podręczników 

użytkownika opisujących lokalizację wymienionej biblioteki i proces instalacji urządzenia. 

 
Zdjęcie 2: Sesja testowa dla uczestników warsztatów 
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Konferencja towarzysząca testom końcowym 
Organizatorzy imprezy od samego początku prac nad nią uważali za celowe przygotowanie 

merytorycznej konferencji dotyczącej problematyki podpisu elektronicznego, zwłaszcza w aspekcie 

jego interoperacyjności.  

Konferencja towarzysząca właściwym testom miała na celu wymianę wiedzy i doświadczeń 

dostawców rozwiązań dla podpisu elektronicznego z kraju i zagranicy. W czasie dwudniowego 

spotkania odbyły się prezentacje rozwiązań dostawców, a także wystąpienia dotyczące normalizacji i 

standaryzacji w zakresie podpisu elektronicznego oraz dyskusja na temat rozwiązań i przyszłości 

rozwoju technik i interoperacyjności podpisu elektronicznego. Konferencja poświęcona była również 

zmianom w dyrektywie oraz rozwojowi usług podpisu elektronicznego.  

 

W trakcie konferencji zaprezentowano zarówno poddawane testom produkty, jak i wygłoszono 20 

merytorycznych prezentacji oraz odbyto 2 dyskusje panelowe. Uczestnikami konferencji ( w liczbie 

blisko 100 osób) byli przedstawiciele administracji centralnej na czele z Wiceministrem Gospodarki 

Panem Dariuszem Bogdanem, administracji samorządowej, firm IT zajmujących się tematyką e-

podpisu, instytucji i firm biznesowych wykorzystujących w praktyce gospodarczej e-podpis, jednostek 

naukowo-badawczych wyspecjalizowanych w tej problematyce.  

Dopełnieniem i rozwinięciem przedstawionych prezentacji, a także wskazaniem nowych istotnych 

obszarów do przedyskutowania podczas kolejnego spotkania poświęconego interoperacyjności 

podpisu elektronicznego, były kończące każdy dzień konferencji dyskusje panelowe z udziałem 

przedstawicieli środowisk uczestniczących w konferencji.  

 

Zdjęcie 3: Fragment sali konferencyjnej 


