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Wstęp  

 

Polska gospodarka, biznes oraz administracja publiczna stoją przed poważnym 

wyzwaniem. Aby prężnie rozwijać się w środowisku zmian, zarówno technicznych jak  

i społecznych, muszą dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia. Tematy, które jeszcze 

dziesięć lat temu pozostawały w sferze planów i rozważań dzisiaj są powszechne w codziennym 

życiu. Rozwój który obserwujemy to przede wszystkim rewolucja w dziedzinie komunikacji. 

Wraz z coraz powszechniejszym wykorzystaniem komputerów rośnie nie tylko znaczenie 

wymiany informacji ale sposoby jej przekazywania oraz jej ilość. To właśnie informacja staje się 

dobrem samym w sobie. Szybkie i bezpieczne przekazywanie informacji może być kluczem do 

sukcesu. Informacja ta musi być wiarygodna i spójna – bo często na jej podstawie podejmujemy 

decyzje, zaczynając od sytuacji codziennych – a kończąc na decyzjach skutkujących 

konsekwencjami prawnymi.  

 

Wymiana informacji zachodzi od początków powstania ludzkości i od tego samego czasu 

istnieje potrzeba jej potwierdzania. Kiedyś przekazywano ją głównie osobiście, w kontaktach 

międzyludzkich, stąd potwierdzanie osobiste – związane z zaufaniem do drugiej osoby. Później 

rozwinęło się przekazywanie informacji na odległość, poprzez pośredników. Wtedy powstała 

potrzeba podpisywania informacji. Każdy list był podpisany aby odbiorca mógł stwierdzić czy 

jest on autentyczny. Często dołączano również odcisk pieczęci – by jeszcze bardziej utrudnić jej 

sfałszowanie. Tradycyjny podpis na papierze, mimo swych zalet nie jest w stanie sprostać 

nowym wymaganiom XXI wieku. Na tym właśnie tle, w dobie komputeryzacji, powstało 

miejsce dla technik podpisywania komunikacji elektronicznej. Głównym rozwiązaniem, które 

jest w stanie przejąć rolę podpisu odręcznego jest podpis elektroniczny, a zwłaszcza jego 

bezpieczna odmiana – podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym. Nie 

jest to dziedzina nowa - początki podpisu elektronicznego sięgają lat 70 ubiegłego wieku, 

a w Polsce jest on prawnie uregulowany od prawie dziesięciu lat. Z początku była to tematyka 

mało znana, lecz w ostatnich latach zachodzi w niej dynamiczny rozwój. 

 

Mimo wielu zalet ale i wad kwalifikowanego podpisu elektronicznego jego rola  

w najbliższym czasie będzie nieustannie rosła. Może się jednak zdarzyć, że rozwiązanie to nie 

będzie jedynym, które będzie w powszechnym użyciu – stąd jako temat pracy wybrałem nie 

tylko omówienie „kwalifikowanego” podpisu elektronicznego ale również alternatywnych metod 

potwierdzania tożsamości. Praca ta ma więc na celu zebranie informacji o aspektach 

technicznych, możliwych polach zastosowania oraz zaletach i wadach różnych odmian podpisu 
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elektronicznego. Zaprezentowany został również główny „konkurent” kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego, zwłaszcza na polu bezpiecznej komunikacji z urzędami administracji 

publicznej, czyli nowe rozwiązanie – Profil Zaufany dostępny w ramach Elektronicznej 

Platformy Usług Administracji Publicznej. 

 

Pierwszy rozdział pracy ma na celu ogólne omówienie definicji oraz pojęć związanych  

z podpisem elektronicznym a także zarysu historycznego oraz pojęć związanych z zagadnieniami 

wystawiania podpisu oraz kwalifikowanych certyfikatów przez Centra Certyfikacji. Zawiera on 

opis technicznych aspektów składania i używania podpisu elektronicznego; w szczególności 

przedstawiony został zarys technik kryptografii symetrycznej, asymetrycznej oraz funkcji skrótu. 

W tym rozdziale przedstawione zostały ponadto wymagania dotyczące bezpiecznego urządzenia 

wymaganego do składania podpisu oraz zasady działania Infrastruktury Klucza Publicznego,  

w ramach których on egzystuje. 

 

Rozdział drugi przedstawia zastosowanie podpisu elektronicznego w Polsce. 

Przedstawiony został zarówno zaawansowany podpis elektroniczny (niekwalifikowany) jak  

i podpis bezpieczny, zwany również kwalifikowanym – równoważny prawnie podpisowi 

odręcznemu. W rozdziale tym przedstawiam również wyniki własnego badania ankietowego nad 

praktycznym wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego oraz alternatywnych metod autoryzacji. 

 

Rozdział trzeci zawiera opis alternatywnych metod potwierdzania tożsamości. 

Przedstawione zostały metody które mogą być wykorzystane do uwierzytelnienia oraz 

autoryzacji uczestników komunikacji w Internecie ale także uwierzytelniania dokumentów: 

zaczynając od prostych haseł statycznych, haseł SMS-owych, mobilnego podpisu 

elektronicznego, a kończąc na podpisie potwierdzonym dla administracji, zupełnie nowym 

podejściu do Infrastruktury Klucza Publicznego, które reprezentuje pomysł wprowadzenia 

podpisu elektronicznego z mediatorem. 

 

Rozdział czwarty skupia się na opisie alternatywy dla kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego, którą można wykorzystać w kontaktach z administracją publiczną – na 

przybliżeniu idei Profilu Zaufanego. Zawiera on również opis całego otoczenia, w którym Profil 

Zaufany występuje, czyli Platformy ePUAP. 

 

 Ostatni rozdział przedstawia praktyczne zastosowanie Profilu Zaufanego opisując pełną 

procedurę: od założenia konta ePUAP do przesłania podpisanego wniosku do urzędu.  
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Rozdział 1  Ogólne pojęcia podpisu elektronicznego 

1.1  Historia podpisu elektronicznego 

Historia współczesnych komputerów i komunikacji elektronicznej jest w skali świata 

krótka lecz bardzo dynamiczna. Pierwsze elektroniczne komputery, które rozwinęły się w latach 

40-tych XX wieku, zajmowały całe pomieszczenia w strzeżonych ośrodkach i były obsługiwane 

przez sztaby personelu technicznego. Dla przykładu pierwsze komputery były wykorzystywane 

do celów militarnych i naukowych (Brytyjski COLLOSUS do łamania szyfrów Enigmy, 

amerykański ENIAC do obliczeń bomby atomowej i tablic artyleryjskich) a dostęp do nich mieli 

jedynie wyselekcjonowani naukowcy i inżynierowie 
1
. W latach 50, gdy komputery stawały się 

mniej zawodne i tańsze zostały wykorzystane do celów biznesowych. Dopiero maszyny III 

generacji, które skonstruowano w latach 60-tych znalazły szersze zastosowanie w firmach 

komercyjnych i uniwersytetach. Poszerzał się więc krąg osób, które mogły skorzystać z nich, 

powstała więc naturalna metoda identyfikowania i udzielania dostępu. Początkowo osoba, która 

uzyskała pozwolenie na przeprowadzenie własnych obliczeń wpisywała się do dziennika (logu 

zdarzeń) – stąd powstało określenie login (to log in, z jęz. angielskiego, wpisać się do 

dziennika)
2
. 

 

Sytuacja znacząco się zmieniła gdy komputery zaczęto łączyć w sieci, a osoby mogły na 

nich pracować na odległość, poprzez łącza telefoniczne. Do potwierdzenia tożsamości trzeba 

było przedstawić nie tylko nazwę nadaną użytkownikowi, ale podać również hasło – popularne 

zwłaszcza przy telefonicznym dostępie do systemów typu BBS (Bulletin Board System- tablica 

ogłoszeń).  

 

Dalszy rozwój sieci komputerowych, w tym powstanie w latach 70-tych ARPAnet  

(1969 r.- 4 węzły, 1975 r.- 57 węzłów 1981 r. - 213 węzłów w sieci), stwarzał nowe możliwości 

komunikacji, takie jak poczta elektroniczna. Od lat 90-tych nastąpiła „eksplozja” ilości 

komputerów włączanych do sieci i powstała globalna sieć zwana Internet. Komunikacja stała się 

wręcz anonimowa. Wraz z takimi możliwościami pojawiła się więc silna potrzeba 

identyfikowania uczestników komunikacji oraz zabezpieczania przesyłanych danych. Zaczęto 

                                                 

1
 R. Ligonniere. Prehistoria i historia komputerów. Wrocław : Ossolineum, 1992.  

2
 Wikipedia, hasło login. http://en.wikipedia.org/wiki/Login  
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stosować potwierdzanie tożsamości oraz szyfrowanie danych. Problematyczne jednak było, że  

w prostych metodach z jednym „kluczem” nadawca i odbiorca musieli znać tajny klucz do 

szyfrowania i musieli się nim wymienić w bezpieczny sposób, tak aby nie poznała go żadna 

niepowołana osoba. 

 

Rozwiązanie tego problemu stworzyli w 1976 amerykańscy kryptolodzy: Whitfield Diffie 

oraz Martin Hellman 
3
 proponując podzielenie klucza szyfrującego na dwie części (prywatną  

i publiczną) tworząc nową dziedzinę – kryptografię asymetryczną 
4
.  

1.2 Pojęcia związane z podpisem elektronicznym 

Podpis elektroniczny to ogólna nazwa zestawu technik używanych w informatyce, które 

mają na celu przeniesienie funkcji podpisu odręcznego w świat dokumentów cyfrowych. Do jego 

głównych zadań należy: 

 identyfikacja i potwierdzanie tożsamości stron komunikacji elektronicznej, 

 zapewnienie niezaprzeczalności złożenia podpisu, 

 zapewnienie integralności przesyłanych dokumentów. 

 

W uproszczeniu - podpis ma zagwarantować, że wysłany i elektronicznie podpisany 

dokument pochodzi od danego nadawcy. Nadawca jest jednoznacznie identyfikowalny  

i odbiorca ma pewność, że to właśnie nadawca przesłał dany dokument. Dodatkowo, nadawca 

nie może się wyprzeć faktu, że to właśnie on złożył podpis. Zapewnienie integralności 

gwarantuje natomiast, że przesłany dokument nie został zmodyfikowany. Zmiana choćby 

jednego znaku, a tym bardziej dopisanie fragmentu dokumentu spowoduje, że odbiorca otrzyma 

informacje, o niepoprawnej weryfikacji. Takiej ochrony nie dawał podpis odręczny na 

papierowym dokumencie. 

 

Dodatkowo podpis elektroniczny może służyć oznaczaniu dokumentów czasem. Jest to 

usługa niezależna od samego podpisywania i często dodatkowo płatna, ale w niektórych 

zastosowaniach precyzyjne określenie czasu podpisania dokumentu może mieć kluczowe 

znaczenie dla jego ważności. Jest to na przykład wymagane w aukcjach elektronicznych lub 

definiowaniu czasu biegu spraw administracyjnych. 

 

                                                 

3
 Wikipedia http://pl.wikipedia.org/wiki/Whitfield_Diffie  

4
 Więcej o kryptografii asymetrycznej piszę w rozdziale 1.3  
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Pamiętać należy również, że choć podpis elektroniczny korzysta z matematycznego 

aparatu kryptografii to sam w sobie nie zapewnia szyfrowania dokumentów – a więc nie 

gwarantuje poufności zarówno całej komunikacji jak i poszczególnych dokumentów. 

 

Należy w tym miejscu usystematyzować używanie pojęć, a szczególnie „podpis 

elektroniczny” i „podpis cyfrowy” ponieważ nie mogą one być używane zamiennie i często 

terminy te bywają mylone. 

 

Podpis elektroniczny (electronic signature) 

Podpis elektroniczny to pojęcie prawne zdefiniowane w polskich przepisach w Ustawie  

o podpisie elektronicznym 
5
 z dnia 18 września 2001 r.  jako: 

„dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały 

dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis 

elektroniczny”.   

 

Od strony technicznej podpis elektroniczny jest podpisem cyfrowym, składanym pod 

dokumentem przez daną osobę – właściciela podpisu –  z zachowaniem wszelkich procedur. 

Dokument podpisany takim podpisem może być wiążący dla nadawcy i odbiorcy dokumentu ale 

jest to kwestia umowna.  Aby podpis elektroniczny był tak samo ważny jak podpis odręczny 

musi on dodatkowo spełniać wymagania zapisane w Ustawie – być podpisem bezpiecznym. 

 

Na potrzeby niniejszej pracy ten typ podpisu będzie nazywany jako „niekwalifikowany” 

ponieważ jest on potwierdzony certyfikatem zwykłym a nie kwalifikowanym. Zastosowanie tej 

odmiany podpisu elektronicznego zostało szerzej przedstawione w rozdziale 2.1 . 

 

Bezpieczny podpis elektroniczny 

Pełna nazwa podpisu bezpiecznego to „Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu”, choć w literaturze często spotkać można 

formę „podpis kwalifikowany” lub po prostu „podpis bezpieczny”. 

  

                                                 

5
 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 nr 130 poz. 1450)  
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Ustawa o podpisie elektronicznym precyzuje, że: „bezpieczny podpis elektroniczny – 

podpis elektroniczny, który:  

a) jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, 

b) jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis 

elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego  

i danych służących do składania podpisu elektronicznego, 

c) jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek 

późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna”. 

 

Jest to więc podpis cyfrowy, który został wydany przez Kwalifikowane Centrum 

Certyfikacji
6
 z zachowaniem wszelkich procedur sprawdzenia tożsamości i jest potwierdzony 

kwalifikowanym certyfikatem. 

 

Dokument podpisany podpisem elektronicznym rodzi skutki prawne takie jak dokument 

podpisany odręcznie.  

 

Podpis cyfrowy (digital signature) 

Podpis cyfrowy jest to matematyczny sposób potwierdzania autentyczności dowolnego 

dokumentu w formie elektronicznej. Istnieje wiele rodzajów podpisu cyfrowego ale 

najpopularniejszy  i używany w Polsce,  jest schemat wykorzystujący kryptografię asymetryczną 

i jednokierunkowe funkcje skrótu – działające w środowisku Infrastruktury Klucza Publicznego. 

 

Pojęcie „podpis cyfrowy” (digital signature) definiuje w nazewnictwie europejskim 

przede wszystkim norma  ISO 7498-2:1989 
7
  a w polskich przepisach norma PN-I-02000, która 

mówi że podpis cyfrowy to: 

„to przekształcenie kryptograficzne danych umożliwiające odbiorcy danych sprawdzenie 

autentyczności i integralności danych oraz zapewniające nadawcy ochronę przed sfałszowaniem 

danych przez odbiorcę”.  

  

                                                 

6
 W ustawie o podpisie elektronicznym nazwane jako „kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne” 

7
 W. Nowakowski, R. Poznański Skrypt „Podpis elektroniczny – zasady działania” 

http://www.imm.org.pl/imm/biblioteka/pubinne/Podpis7-2010.pdf   
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Cztery główne warunki które muszą być spełnione przez to przekształcenie to: 

 uniemożliwienie podszywania się innych pod składającego podpis, 

 zapewnienie wykrywalności wszelkiej zmiany w przekazywanych danych (integralność 

transakcji), 

 zapewnienie niemożliwości wyparcia się podpisu przez autora, 

 umożliwienie weryfikacji podpisu przez niezależną osobę. 

 

W praktyce podpis cyfrowy jest ciągiem bajtów, które są wyliczane przy użyciu tego 

przekształcenia matematycznego na podstawie oryginalnego dokumentu (pliku) oraz certyfikatu 

osoby podpisującej, które są następnie dołączane do nowego podpisanego dokumentu lub 

umieszczane w oddzielnym – wynikowym -  pliku. 

 

Podpisem cyfrowym nie są natomiast: 

 imię i nazwisko w treści dokumentu elektronicznego, 

 zaznaczone pole wyboru typu „[X] – zgadzam się na…”, 

 zeskanowany podpis odręczny. 

 

Podpis cyfrowy nie musi być generowany przez człowieka. Przykładem „maszynowego” 

składania podpisu może być na przykład wykonanie identycznego przekształcenia 

matematycznego w procesie wymiany kluczy kryptograficznych. „Podpisuje” się wówczas 

tymczasowe liczby losowe w celu potwierdzenia posiadania klucza prywatnego. 

 

Poświadczenie elektroniczne  

Art. 3 pkt 19 Ustawy o podpisie elektronicznym  mówi:  

„Poświadczenie elektroniczne - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi 

danymi, do których zostały dołączone lub logicznie z nimi powiązane, umożliwiają identyfikację 

podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne lub organu wydającego zaświadczenia 

certyfikacyjne, oraz spełniają następujące wymagania:  

a) są sporządzane za pomocą podlegających wyłącznej kontroli podmiotu świadczącego 

usługi certyfikacyjne lub organu wydającego zaświadczenie certyfikacyjne 

bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych 

służących do składania poświadczenia elektronicznego,  

b) jakakolwiek zmiana danych poświadczonych jest rozpoznawalna”.  
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Prostszymi słowami – poświadczenie elektroniczne jest szczególnym przypadkiem 

podpisu cyfrowego składanego pod certyfikatem a nie dokumentem. Technicznie operacja 

tworzenia poświadczenia jest identyczna jak tworzenia podpisu ale skoro poświadczenie jest 

składane przez Centrum Certyfikacji a nie osobę to nie można użyć terminu „podpis”, który jest  

w prawodawstwie polskim związany wyłącznie z osobą a nie instytucją. 

Certyfikat  

Cytując ustawę, certyfikat to: „elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane 

służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej 

podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby” – czyli „wirtualny” dokument 

potwierdzający przynależność pary kluczy kryptograficznych do konkretnej, żywej osoby. 

Certyfikat jest jednym z elementów technicznych infrastruktury klucza publicznego PKI. 

Certyfikat kwalifikowany 

Szczególny przypadek certyfikatu to „certyfikat kwalifikowany” – czyli taki, który został 

wystawiony osobie przez Centrum Certyfikacji z użyciem właściwych procedur sprawdzenia 

tożsamości i klucz prywatny do którego wystawiony jest ten certyfikat jest przechowywany  

w sposób bezpieczny – a więc w bezpiecznym urządzeniu, na przykład wewnątrz 

mikroprocesorowej karty kryptograficznej. 

 

Zaświadczenie certyfikacyjne 

Analogicznie jak w przypadku pary terminów „podpis – poświadczenie”, pojęcie 

„zaświadczenie certyfikacyjne” jest tożsame z „certyfikatem”. Technicznie jest tym samym co 

certyfikat lecz jest ono wystawiane dla instytucji – Centrum Certyfikacji  

 

Różnice w powyższych definicjach są natury nomenklaturowej – i często odnoszą się do 

takiej samej operacji technicznej – są jednak ważne przy interpretacji przepisów prawa. 

 

Zbliżony podział terminologii zawiera również  Dyrektywy o Wspólnotowej 

Infrastrukturze Podpisów Elektronicznych (Dyrektywa 1999/93/WE) 
8
 która definiuje: 

 podpis elektroniczny – „dane w formie elektronicznej dodane do innych danych 

elektronicznych lub logicznie z nimi powiązane i służące jako metoda 

uwierzytelnienia” - elektroniczna deklaracja tożsamości autora dokumentu, 

                                                 

8
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:013:0012:01:PL:HTML 
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 zaawansowany podpis elektroniczny (bezpieczny) – podpis elektroniczny, który dzięki 

wykorzystaniu mechanizmów kryptografii jest jednoznacznie powiązany z osobą 

składającą oraz dokumentem i jednocześnie jest trudny do podrobienia,  

 kwalifikowany podpis elektroniczny – szczególny przypadek bezpiecznego podpisu 

elektronicznego, taki który został złożony za pomocą kwalifikowanego certyfikatu 

oraz bezpiecznego urządzenia. 

 

Jako, że polska ustawa o podpisie elektronicznym jest implementacją dyrektywy unijnej 

1999/93/WE to pojęcia te w przepisach polskich i europejskich są spójne. 

1.3 Techniczne aspekty podpisu elektronicznego 

Kryptografia to obszar nauki blisko związany z matematyką, którego obszarem 

zainteresowania jest utajnianie informacji poprzez ich zaszyfrowanie. Głównym celem 

kryptografii jest takie przekształcenie tekstu jawnego na tekst szyfrowany (kryptogram) aby 

tylko odbiorca znający pewną informację był wstanie go odczytać. Nadawca szyfrowanej 

wiadomości musi zatem „umówić się” z odbiorcą odnośnie algorytmu szyfrowania oraz 

potrzebnego do odczytania wiadomości klucza kryptograficznego. 

Kryptografia symetryczna 

Klasyczne metody kryptografii symetrycznej
9
 polegają na takim matematycznym 

przekształceniu informacji aby jej odczytanie było możliwe tylko dla odbiorcy znającego tajny 

klucz. Metody, w których zarówno do zaszyfrowania jak i odszyfrowania danych stosuje się 

tylko jeden klucz nazywa się szyfrowaniem (kryptografią) symetrycznym. 

 

Zaleta kryptografii symetrycznej to przede wszystkim jej szybkość oraz możliwość 

użycia „krótszych” kluczy kryptograficznych. Podstawowa metoda szyfrowania symetrycznego 

DES 
10

, która została zaprojektowana w USA w roku 1975, stanowiła w latach 1976-2001 

standard federalny USA przy użyciu kluczy kryptograficznych o długości 56 bitów. Obecnie 

przy tej długości klucza szyfr DES nie jest uważany za bezpieczny ponieważ jest za bardzo 

podatny na atak siłowy
11

 - mimo tego, że do odszyfrowania trzeba wykonać w najgorszym 

wypadku 2
56

 prób, czyli około 7,2 * 10
16 

 kombinacji. Standard DES został więc w 2001 roku 

zastąpiony standardem AES 
12

 który szyfruje symetrycznie kluczami długości 128, 192 lub  

                                                 

9
 zwanej również kryptografią z kluczem pojedynczym lub kluczem tajnym 

10
 Data Encryption Standard http://pl.wikipedia.org/wiki/Data_Encryption_Standard 

11
 Metoda siłowa (brute force) lub „atak wyczerpujący” – polega na wypróbowaniu wszystkich kombinacji klucza. 

12
 Advanced Encryption Standard ogłoszony jako standard FIPS 197 
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256 bitów – co i tak jest kluczem „krótkim”. Amerykańska organizacja National Institute of 

Standards and Technology (NIST) przewiduje, że symetryczny algorytm blokowy AES z takimi 

kluczami będzie wystarczająco bezpieczny do 2030 roku
13

.  

 

Rysunek 1 Schemat szyfrowania symetrycznego 

Przekazanie klucza tajnego bezpiecznym kanałem

KAŻDEMU Nadawcy przed szyfrowaniem – potencjalny problem!

Nadawca A

Dokument odszyfrowany

Generowanie klucza tajnego dla 

KAŻDEGO Nadawcy

Odbiorca B

Dokument zaszyfrowany Dokument zaszyfrowany

Dokument odszyfrowany

SZYFROWANIE

DESZYFROWANIE

Klucz Tajny B

Klucz Tajny B

Klucz Tajny B

Internet

 

źródło: własne 

 

Kolejna zaleta kryptografii symetrycznej to fakt, że szyfry symetryczne z krótkim 

kluczem są łatwiejsze do zaimplementowania w sprzętowych urządzeniach szyfrujących które 

dodatkowo zwiększają szybkość kodowania. 

 

Podstawową wadą metod symetrycznych jest problem z przekazaniem tajnego klucza do 

odbiorcy wiadomości. Odbiorca musi posiadać klucz szyfrujący przed otrzymaniem 

zaszyfrowanej wiadomości lub należy mu go przekazać – inaczej nie będzie mógł jej odczytać. 

Wymiana kluczy musi odbywać się bezpiecznym kanałem (osobiście, przez telefon lub inną 

bezpieczną metodą). Bezsensowne jest natomiast przesyłanie tym samym kanałem 

komunikacyjnym zarówno kryptogramu jak i potrzebnego do jego odczytania klucza - w tym 

przypadku niepowołana osoba będzie miała możliwość przechwycenia klucza i będzie w stanie 

                                                 

13
 National Institute of Standards and Technology: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-67/SP800-67.pdf  
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odszyfrować wiadomość. Metoda, w której jeden klucz służy do szyfrowania i odszyfrowania 

powoduje, że każdy nadawca musiałby posiadać klucze wszystkich swoich odbiorców co 

spowodowałoby że na świecie krążyłaby olbrzymia ich ilość a nieuprawnione pozyskanie 

choćby jednego z nich powodowałoby możliwość odczytania wielu wiadomości. 

Kryptografia asymetryczna 

Kryptografia asymetryczna, fundament dzięki któremu możliwe stało się rozwinięcie 

podpisu cyfrowego, rozwinęła się od 1976 roku – od propozycji Whitfielda Diffie oraz Martina 

Hellmana aby podzielić klucz szyfrujący na dwie części (prywatną i publiczną). W metodach 

tych wykorzystuje się więc dwa klucze:  

 klucz publiczny, który jest ogólnie dostępny i może być przesyłany 

niezabezpieczonym kanałem, np. przez Internet. Klucz publiczny często jest 

opublikowany w ogólnodostępnej bazie lub przesyłany do uczestnika komunikacji. 

 klucz prywatny – który musi pozostać u właściciela i być utajony. 

 

Właściciel kluczy kryptograficznych generuje (lub otrzymuje gotowe) klucz prywatny 

oraz publiczny. Prywatny przechowuje bezpiecznie u siebie a publiczny dostarcza wszystkim 

zainteresowanym osobom, które będą chciały do niego przesyłać zaszyfrowane wiadomości. 

 

Szyfrowanie wiadomości nadawca wykonuje przy wykorzystaniu klucza publicznego, 

który jest wybierany w zależności od odbiorcy wiadomości. Odszyfrowanie kryptogramu jest 

możliwe tylko przy użyciu klucza prywatnego odbiorcy – który z definicji tylko on posiada. 

Użyte tu algorytmy matematyczne są tak skonstruowane, że niemożliwe jest odnalezienie klucza 

prywatnego na podstawie pasującego do niego klucza publicznego. Znając klucz prywatny 

teoretycznie możliwe jest odnalezienie klucza publicznego lecz jest to bardzo trudne, a za razem 

mało sensowne, ponieważ klucz publiczny jest ogólnodostępny. 

 

Procedura wysłania zaszyfrowanej wiadomości wygląda następująco: 

 Nadawca (A) musi uzyskać od odbiorcy (B) jego klucz publiczny – albo pobierając  

z ogólnodostępnej bazy albo kontaktując się z nadawcą. 

 Odbiorca (B) może wysłać Nadawcy swój klucz publiczny niezabezpieczonym kanałem, na 

przykład pocztą elektroniczną. 

 Nadawca (A) szyfruje wiadomość (tekst jawny) kluczem publicznym osoby B przy użyciu 

wcześniej ustalonego algorytmu asymetrycznego. Często informacja o algorytmie jest 

zaszyta w kluczu publicznym. 
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 Nadawca (A) wysyła kryptogram do odbiorcy dowolnym kanałem – na przykład przez 

Internet. 

 Odbiorca (B) odbiera zaszyfrowaną wiadomość. 

 Odbiorca (B) przy użyciu swojego tajnego klucza prywatnego odszyfrowuje wiadomość  

i otrzymuje tekst jawny. 

 

Aby możliwa była komunikacja zwrotna osoba A (dotychczasowy Nadawca) musi 

przekazać swój klucz publiczny osobie B, choćby wraz z wysyłaną wiadomością, i dalsze 

postępowanie jest analogiczne. 

 

źródło: własne 

 

Zalety kryptografii asymetrycznej 

Do zalet kryptografii asymetrycznej należy przede wszystkim to, że nie ma potrzeby 

przesyłania do każdego nadawcy swojego klucza prywatnego. Pozostaje on cały czas u swojego 

właściciela. W przypadku dużej liczby korespondujących stron znacznie łatwiej jest zarządzać 

kluczami ponieważ nie trzeba generować kolejnej pary kluczy – każdy nadawca będzie korzystał 

z tego samego klucza publicznego do danego odbiorcy. Zarządzanie kluczami publicznymi 

można przekazać również „Trzeciej Stronie Zaufania” czyli na przykład organowi 

wystawiającemu klucze lub gwarantującemu autentyczność kluczy czyli ich przypisanie do danej 

osoby. W kryptografii symetrycznej właściwie do każdej komunikacji należało wygenerować 

Rysunek 2 Schemat kryptografii asymetrycznej 
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nowy klucz tajny – w przypadku użycia metod asymetrycznych w praktyce klucze pozostają 

niezmienne przez całe lata. Dla przykładu para kluczy wykorzystywana w polskim podpisie 

elektronicznym jest ważna przez maksymalnie dwa lata.  

 

Wszystkie te zalety spowodowały, że to właśnie kryptografia asymetryczna jest 

wykorzystywana w wielu odmianach podpisu cyfrowego. 

 

Wady kryptografii asymetrycznej 

Wady algorytmów asymetrycznych to przede wszystkim większa długość kluczy 

kryptograficznych. Aby klucze asymetryczne miały porównywalne bezpieczeństwo do kluczy 

symetrycznych ich długość musi być wielokrotnie większa. Kluczowi AES o długości 128 bitów 

odpowiada asymetryczny klucz o długości 3074 bitów, zaś 256 bitowemu – asymetryczny  

o długości aż 15360 bitów 
14

. Wraz ze wzrostem długości kluczy wzrasta również czas ich 

generowania oraz szyfrowania-deszyfrowania dlatego ich długość należy wybierać rozsądnie. 

 

Odmiany kryptografii asymetrycznej 

Kryptografia asymetryczna może wykorzystywać różne algorytmy matematyczne, 

związane przede wszystkim z różnymi metodami generowania pary kluczy. Obecnie najczęściej 

wykorzystuje się odmiany: 

 RSA – obecnie najpopularniejszy algorytm asymetryczny – używany w europejskich 

implementacjach podpisu cyfrowego, w tym polskim podpisie elektronicznym. Opiera się on 

na trudności rozkładu na czynniki dużych liczb złożonych (faktoryzacji)
15

 . Nazwa pochodzi 

od nazwisk twórców, którymi są: Rivest, Shamir i Adleman. Patenty dotyczące RSA wygasły 

w roku 2000 co jeszcze bardziej upowszechniło ich używanie. 

 ElGamal – szyfry asymetryczne wykorzystujące trudność problemu logarytmu dyskretnego 

w ciele liczb całkowitych modulo duża liczba pierwsza. Nazwa pochodzi od nazwiska 

autora: Tahera ElGamala. Wykorzystywane głównie do szyfrowania. Do wymiany kluczy 

użyty algorytm Diffie-Helmana. Używany w pakietach GnuPG, PGPi i innych. 

 DSA (Digital Signature Algorithm) – Amerykański narodowy standard podpisów cyfrowych 

- odmiana rodziny szyfrów ElGamal - oparty o kryptografię krzywych eliptycznych. Obecnie 

jest używany w pakietach szyfrujących takich jak: OpenSSH, OpenSSL, GnuPG, PGPi. 

Algorytm ten jest opatentowany przez amerykańską organizację NIST ale można go za 

darmo używać również do zastosowań komercyjnych. 

                                                 

14
 Porównanie długości kluczy kryptograficznych - http://www.keylength.com/en/4/ 

15
 Wikipedia: RSA - http://pl.wikipedia.org/wiki/RSA_(kryptografia) 
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 ECC (Elliptic Curve Cryptography) – kryptografia oparta na krzywych eliptycznych – 

trudności obliczeniowej dyskretnych logarytmów na krzywych eliptycznych. Jest to odmiana 

metod ElGamal i występuje czasem w podpisie cyfrowym w standardzie ECDSA. Na 

podstawie tych algorytmów powstały polskie projekty: „Szyfrator Narodowy” 
16

 stworzony 

dzięki współpracy Wojskowej Akademii Technicznej i firmy Wasko oraz telefony szyfrujące 

GSM Xaos firmy Techlab 2000 
17

. Szczegóły wdrożeń algorytmów ECC są objęte wieloma 

patentami aczkolwiek istnieją darmowe i dostępne implementacje takie jak na przykład: 

OpenSSL, NSS, GnuPG. Algorytmy ECC są również zalecane przez NIST w U.S.A. do 

zastosowań biznesowych – w standardzie FIPS-168-3
18

 

 

Funkcja skrótu 

Kryptograficzna funkcja skrótu, zwana popularnie funkcją haszującą
19

 lub funkcją 

mieszającą jest to matematyczne przekształcenie które z ciągu danych wejściowych wylicza 

krótszy ciąg danych, najczęściej o stałej długości. Funkcje skrótu są jawne i dobrze 

udokumentowane a ich bezpieczeństwo polega tym, że są jednokierunkowe. Oznacza to, że do 

ich użycia nie trzeba zastosować tajnego klucza kryptograficznego oraz, że nie istnieje 

przekształcenie odwrotne do funkcji skrótu. Wynik działania takiej funkcji jest zawsze taki sam 

dla tych samych danych wejściowych i w związku z tym, że jest „pseudolosowy” to posiadając 

wynik nie można odgadnąć danych wejściowych. 

 

Właściwości funkcji skrótu to: 

 wynik skrótu jest stałej długości niezależnie od długości dokumentu wejściowego, 

 różne dane wejściowe generują unikalny wynik, 

 funkcja skrótu jest bezkonfliktowa – co oznacza, że nie możliwe jest wygenerowanie 

identycznego skrótu dla różnych danych wejściowych, 

 posiadając skrót dokumentu nie można odtworzyć oryginalnego dokumentu. 

 

Cyfrowy skrót dokumentu, zwany czasem ekstraktem, wykorzystuje się przede 

wszystkim dla zapewnienia integralności przesyłanych danych. Odbiorca otrzymuje przesłany 

dokument oraz jego skrót, który wyliczył nadawca. Odbiorca po zakończeniu transmisji danych 

wylicza po swojej stronie skrót wykorzystując ten sam algorytm i porównuje ze skrótem 

                                                 

16
Narodowy szyfrator nagrodzony -  http://www.wat.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=249 

17
 Szyfrujący telefon od Techlab 2000 - http://ipsec.pl/kryptografia/szyfrujacy-telefon-od-techlab-2000.html 

18
 Dotychczas standard FIPS-168 dopuszczał jedynie standardy DSA, Trzecia edycja dopuszcza ECC, RSA, DSA 

19
 Ang: Hash function, digest function. 
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przesłanym wraz z dokumentem. W ten sposób może stwierdzić, czy dokument jest identyczny 

(czy plik nie został przypadkowo lub umyślnie zmieniony). Funkcje są tak zaprojektowane aby 

zmiana jednego bitu danych wejściowych powodowała zmianę średnio połowy bitów 

wynikowego skrótu. 

 

Rysunek 3 Schemat weryfikacji przesłanych danych przy użyciu funkcji skrótu 

 

Źródło: „Podpis elektroniczny – zasady działania” – W. Nowakowski  

 

Drugą zaletą korzystania ze skrótu dokumentu jest to, że jest on wielokrotnie krótszy od 

samego dokumentu. Znacząco przyśpiesza to składanie podpisu elektronicznego ponieważ  

w trakcie podpisywania brany jest pod uwagę nie cały dokument właściwy ale jego skrót.  

 

Popularne funkcje skrótu to: 

 MD2 oraz MD4 – stworzona przez Rona Rivesta w latach 80-tych i 90-tych XX w. 

Obecnie niezalecane ponieważ zostały złamane w 1992 r. 

 MD5 
20

 – kolejny algorytm autorstwa Rivesta stworzony w 1992 r. . Z dowolnego ciągu 

danych generuje 128-bitowy skrót. Używana często do weryfikacji czy nie zostały 

zmodyfikowane pliki przesyłane przez sieć Internet (popularny pakiet md5sum).  

W związku ze znalezieniem w 2004 r. sposobu na generowanie kolizji bezpieczeństwo 

MD5 spadło na tyle, że nie zaleca się jego używania. 

 RIPEMD – funkcja skrótu opracowana w latach 1988-1992 w ramach projektu Unii 

Europejskiej – generująca skrót o długości 128 bitów. Od 1996 r. rozszerzona do 160 

                                                 

20
 Message-Digest algorithm version 5. http://pl.wikipedia.org/wiki/MD5 
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bitów (RIPEMD-160). Funkcja ta jest o wiele mniej zbadana niż popularne skróty MD5 

czy SHA-1 więc nie są znane jej wszystkie podatności. 

 SHA-1 (Secure Hash Algorithm) – funkcja opracowana przez amerykańską agencję NSA 

i opublikowana w 1995 r. jako standard FIPS 180-2. Funkcja ta działa na podobnej 

zasadzie jak MD5 i generuje 160 bitowy skrót danych o maksymalnej wielkości 2
64

 

(około 16 eksabajtów – czyli nie jest to realne ograniczenie). Obecnie najpopularniejsza 

funkcja skrótu kryptograficznego aczkolwiek rosnąca ilość ataków powoduje, że do 

nowych zastosowań zaleca się następne wersje SHA-2. 

 SHA-2 – rodzina funkcji skrótu SHA-224, SHA-256, SHA-384 oraz SHA-512 

produkujące dłuższe i bezpieczniejsze ekstrakty dokumentów. Zalecane do używania od 

2010 roku, obecnie trwają prace nad ich wykorzystaniem w przyszłych standardach 

podpisu elektronicznego. 

 

Rysunek 4 Przykład zastosowania funkcji skrótu 

"podpis 

elektroniczny"
SHA-1 c61d37a83ddea94b5c5908a6657923d1dc565946

"podpiS 

elektroniczny"
SHA-1 154ada33792447389e2925978b6ffec6f2db0034

"podpis 

elektqoniczny"
SHA-1 2b374704b03522ce02f227249497833b91d19917

Dane wejściowe Funkcja skrótu Dane wyjściowe- skrót wiadomości

"podpis cyfrowy" SHA-1 4f5412a8add935c82e2d078917eb7f8ed2fe361d

"podpis 

elektroniczny"
MD5 adc351e3c6e0f9ec57db1651248e6b02

??? Niemożliwe do 

odzyskania ???
SHA-1 / MD5 c61d37a83ddea94b5c5908a6657923d1dc565946X X

Funkcja odwrotna nie istnieje  

źródło: własne 
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Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI) 

Ekosystem, w którym istnieje podpis elektroniczny wymaga pewności, że posiadacz 

podpisu elektronicznego jest tym, za którego się podaje. Istnieją w zasadzie dwa rodzaje 

infrastruktury budującej zaufanie i uwierzytelniające osoby. 

 

Sieć zaufania 

Pierwsza metoda to sieć zaufania (web of trust) – zdecentralizowana metoda 

uwierzytelniania osób przy użyciu certyfikatów cyfrowych. Zaufanie do kolejnych certyfikatów 

jest sumą wszystkich podpisów złożonych przez innych uczestników. W tym rozwiązaniu każdy 

uczestnik podpisuje cyfrowo klucze osób, które osobiście zweryfikował a osoba sprawdzająca 

podpis musi kolejno ufać, że kolejni potwierdzający dokonali tego poprawnie. Polega to na 

budowaniu łańcucha powiązań: 

„Ja znam Kowalskiego i podpisałem jego klucz. Kowalski spotkał Nowaka i podpisał 

klucz Nowaka. Nowak potwierdził klucz Malinowskiego. Skoro Malinowski przesłał do mnie 

list który jest poprawnie podpisany a wszystkie certyfikaty osób, przez które mógłbym poznać 

Malinowskiego są poprawne, to wnioskować można, że rzeczywiście Malinowski jest nadawcą 

tego listu (Ja>Kowalski>Nowak>Malinowski).” 

 

Tego typu budowanie zaufania jest powszechne w darmowych rozwiązaniach podpisu 

cyfrowego i szyfrowania PGP oraz GPG (OpenPGP) i nie będzie przedmiotem niniejszej pracy 

ponieważ choć powszechnie używane to nie jest prawnie umocowane. 

 

Infrastruktura Klucza Publicznego 

Druga rodzaj budowania zaufania to Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI). 

Najczęściej technicznie jest realizowana przez wdrożenie standardu X.509 
21

. Standard X.509 

opisuje scentralizowaną architekturę, w której autentyczność kluczy kryptograficznych, a co za 

tym idzie uwierzytelnienie ich posiadaczy jest gwarantowana przez hierarchiczną strukturę 

Urzędów Certyfikacji (stosowana jest również nazwa Centrum Certyfikacji lub CA, od 

angielskiego Certificate Authority)
22

. Urzędy Certyfikacji pełnią przede wszystkim rolę zaufanej 

trzeciej strony (ang. Trusted Third Party) w stosunku do wszystkich uczestników oraz 

posiadaczy certyfikatów. Urzędy Certyfikacji poświadczają przynależność klucza z danymi 

właściciela. Weryfikacja jest o wiele prostsza niż w strukturze rozproszonej (np. PGP). 

Jednoznaczne wskazanie Urzędów odpowiedzialnych za poprawność identyfikacji posiadaczy 

                                                 

21
 X.509 Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/X.509 

22
 C. Adams, S. Lloyd - PKI. Podstawy i zasady działania 
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kluczy powoduje, że możliwe jest prawne umocowanie oraz zbudowanie na jego podstawie 

działającego systemu na którym jest oparty podpis elektroniczny. 

 

Na Infrastrukturę Klucza Publicznego składają się następujące elementy: 

 hierarchia urzędów certyfikacji, 

 certyfikaty cyfrowe, 

 klucze publiczne potwierdzane certyfikatami, klucze prywatne podpisujące inne 

certyfikaty. 

 

Hierarchiczna zależność Urzędów Certyfikacji składa się z wielu poziomów zależnych 

Urzędów. Na samym szczycie hierarchii znajduje się Główny Urząd Certyfikacji (Root 

Certification Authority) który jest rozpoznawalny i zaufany przez wszystkie inne jednostki oraz 

umocowany prawnie do dalszego delegowania usług certyfikacyjnych. Posługuje się on 

certyfikatem cyfrowym podpisanym przez samego siebie przy użyciu głównego klucza 

prywatnego. Pod Główny Urząd podlegają Pośrednie Urzędy Certyfikacji które zajmują się 

certyfikowaniem innych Urzędów. Obsługują one wszystkie inne Urzędy i w zależności od ich 

zakładanego poziomu bezpieczeństwa stosują odpowiednie polityki certyfikacji. Końcowe 

Urzędy Certyfikacji są to urzędy które obsługują bezpośrednio (choć nie zawsze fizycznie) 

odbiorców podpisu elektronicznego. To właśnie one wystawiają certyfikaty dla poszczególnych 

osób, tzw. Subskrybentów. 

 

Od strony technicznej Urzędy Certyfikacji biorą udział w generowaniu pary kluczy 

publicznego oraz prywatnego osoby, która podpisuje z nimi umowę na świadczenie usług 

certyfikacyjnych. Następnie Urząd wystawia cyfrowy certyfikat który zaświadcza  

o przynależności tych kluczy do danej osoby. Certyfikat zawiera w sobie klucz publiczny i jest 

przechowywany zarówno u Subskrybenta jak i w Urzędzie. Możne go stąd pobrać dowolna 

osoba i wykorzystać na przykład do zaszyfrowania korespondencji do danego odbiorcy. Klucz 

prywatny zawsze pozostaje tylko u właściciela i z zasady nigdy nie jest upubliczniany. Gdyby 

klucz publiczny wyciekł (został skompromitowany) właściciel musi zastrzec go poprzez 

zgłoszenie do Urzędu który go certyfikował. Właściciel używa klucza prywatnego do podpisu 

elektronicznego korespondencji którą wysyła oraz do ewentualnego odszyfrowania 

korespondencji przychodzącej do niego.
23

  Certyfikat jako taki nie jest potrzebny do złożenia 

podpisu elektronicznego. Jego uczestnictwo w podpisywaniu X.509 jest takie, że dane osoby 

                                                 

23
 O zasadzie działania klucza publicznego i prywatnego piszę w rozdziale 1.3  
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podpisującej zawarte w tym certyfikacie są kopiowane do podpisu a często jest on w całości 

dołączany do podpisywanego dokumentu – jedynie dla celu uwierzytelnienia jego posiadacza. 

 

Rysunek 5 Hierarchia Urzędów Certyfikacji 

 

źródło: własne 

 

Bezpieczne urządzenie do składania podpisu 

Bezpieczne urządzenie do składania podpisu elektronicznego to według polskiego prawa 

zestaw na który składa się: 

 komputer  z systemem operacyjnym, 

 czytnik kart posiadający certyfikat bezpieczeństwa, 

 oprogramowanie do podpisywania – posiadające deklarację producenta o zgodności 

z wymaganiami zapisanymi w ustawie o podpisie elektronicznym, 

oraz dodatkowo: 

 karta mikroprocesorowa zawierająca klucz prywatny i certyfikat kwalifikowany. 

 

Posiadając taki zestaw można składać podpis elektroniczny z zachowaniem wszystkich 

zapisów prawnych – a więc skutkujący prawnie jak podpis odręczny. 
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Bezpieczeństwo „urządzenia” polega przede wszystkim na ochronie klucza prywatnego. 

Gdy osoba podpisuje umowę z Urzędem Certyfikacji otrzymuje również kartę 

mikroprocesorową zawierającą klucz prywatny i certyfikat potwierdzający jego przynależność 

do tej konkretnej osoby. Zazwyczaj para kluczy prywatny i publiczny są generowane w Punkcie 

Rejestracji bezpośrednio wewnątrz karty mikroprocesorowej – przy wykorzystaniu jej układu 

scalonego i odpowiedniego oprogramowania. Klucz publiczny jest eksportowany do komputera 

a prywatny pozostaje jedynie w pamięci karty i nigdy jej nie opuszcza. Karta mikroprocesorowa 

jest tak skonstruowana, że wydobycie z niej klucza prywatnego jest praktycznie niemożliwe. 

Dodatkowo przed jej użyciem należy ją odblokować podając kod dostępu PIN. 

 

Od strony technicznej budowa wewnętrzna karty mikroprocesorowej jest bardzo podobna 

do karty SIM używanej w telefonach komórkowych. Karta występuje obecnie w dwóch 

standardowych rozmiarach: 

 karty kredytowej, 

 karty SIM. 

Odpowiednio do rodzaju karty czytnik występuje jako zewnętrzne urządzenie podłączane do 

komputera przez złącze USB/szeregowe lub jako token USB przypominający wyglądem 

pendrive. Czytnik w postaci tokena jest szczególnie przydatny dla osób mobilnych, ponieważ 

jest o wiele mniejszy niż standardowy czytnik, nie posiada nieporęcznych przewodów a sama 

karta (o wiele mniejsza) może być zamontowana na stałe wewnątrz czytnika bez obawy jej 

zgubienia. Token sprzętowy jest podłączany bezpośrednio do portu USB co może być 

szczególnie przydatne przy korzystaniu z komputera typu laptop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: Sigillum, Unizeto 

 

Rysunek 6 Zestawy do składania podpisu elektronicznego 
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1.4 Podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu 

 

„Podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu” to implementacja podpisu cyfrowego, która po zastosowaniu wszystkich obostrzeń 

prawnych jest równoważna według polskich przepisów podpisowi odręcznemu. 

 

Polski podpis elektroniczny korzysta z wymienionych wcześniej w tym rozdziale 

rozwiązań technicznych. Jest to więc podpis cyfrowy, który charakteryzuje się następującymi 

cechami: 

 jest oparty o kryptografię asymetryczną, 

 pary kluczy, prywatny i publiczny, są generowane przy użyciu algorytmu RSA, 

 skróty kryptograficzne dokumentów są wyliczane przy użyciu funkcji 

jednokierunkowej według algorytmu SHA-1, 

 klucz prywatny jest potwierdzony certyfikatem wystawionym przez kwalifikowany 

Urząd Certyfikacyjny, 

 klucz prywatny jest przechowywany wewnątrz karty procesorowej, 

 do składania podpisu niezbędne jest „bezpieczne urządzenie”, 

 podpis elektroniczny działa w oparciu o infrastrukturę Klucza Publicznego 

wdrożonego według standardu X.509. 

 

Zasada działania podpisu elektronicznego 

Kwalifikowany podpis elektroniczny działa identycznie jak inne wersje podpisu 

cyfrowego. Wykorzystuje aparat kryptografii asymetrycznej, z tym, że w przy podpisywaniu 

dokumentów rola kluczy prywatnego i publicznego jest odwrotna niż przy szyfrowaniu 

dokumentów. Dla przykładu – w trakcie podpisywania – klucz prywatny służy do szyfrowania 

„danych” przez nadawcę. Klucz publiczny nadawcy służy do odszyfrowania „danych” przez 

odbiorcę i zapewnienia go, że nadawca skorzystał ze swojego klucza prywatnego. Odbiorca ma 

stu procentową pewność, że otrzymał „dane” od wskazanego nadawcy ponieważ przy 

odszyfrowywania danych kluczem publicznym nie pasującym do klucza prywatnego nadawcy 

proces zakończył się niepowodzeniem. Ma też pewność, że dokument nie był zmieniony – 

inaczej również nie dałoby się go odszyfrować. Dodatkowo certyfikat dołączony do klucza jasno 

wskazuje (uwierzytelnia) osobę – ponieważ jest wystawiony przez poważną instytucję, Urząd 

Certyfikacji, któremu wszyscy ufają. 
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W takim scenariuszu wynik szyfrowania jest takiej samej długości jak „dane wejściowe”. 

W przypadku gdyby podpisywany dokument był bardzo duży należałoby użyć olbrzymiej mocy 

obliczeniowej do zaszyfrowania go metodą asymetryczną – co nie jest sensowne skoro przy 

podpisywaniu ważna jest przede wszystkim uwierzytelnienie a nie utajnienie. Z pomocą 

przychodzi tu jednokierunkowa funkcja skrótu. Jest ona wyliczana dla oryginalnego dokumentu 

– produkując ekstrakt, który ma stałą i w porównaniu do dokumentu pomijalną długość 160 

bitów 
24

.  

Hierarchia Urzędów Certyfikacyjnych 

Głównym Urzędem Certyfikacyjnym (ang. root CA) jest w Polsce obecnie Narodowe 

Centrum Certyfikacji NCCERT 
25

, które jest organem Narodowego Banku Polskiego. Funkcję tą 

NCCERT otrzymał od Ministra Gospodarki na mocy ustawy z dnia 18 września 2001 r.  

o podpisie elektronicznym. Do jego głównych zadań należy wydawanie zaświadczeń 

certyfikacyjnych dla innych, podlegających mu Urzędów Certyfikacyjnych, publikacja tych 

zaświadczeń, publikacja danych służących do weryfikacji zaświadczeń certyfikacyjnych oraz 

publikacja zaświadczeń unieważnionych. 

 

Do roku 2012 jedynie jeden Urząd Certyfikacyjny zaprzestał swej działalności. Signet - 

prowadzony przez Telekomunikację Polską w 2006 r. przestał świadczyć usługi kwalifikowane  

i zaczął wydawać certyfikaty (niekwalifikowane) na potrzeby wewnętrzne Telekomunikacji. Nie 

spowodowało to braku na rynku podpisu ponieważ jednocześnie usługi kwalifikacyjne pełniły 

inne urzędy. W kwietniu 2011 r. dołączył do nich najnowszy Urząd. Obecnie działa w Polsce 

pięć Centrów Certyfikacyjnych: 

 

CENCERT – prowadzony przez firmę ENIGMA Systemy Ochrony 

Informacji, działającej do kwietnia 2011 r. pod nazwą Safe 

Technologies (od. IX 2009 r.) 

 

SZAFIR – system podpisu kwalifikowanego przez Krajową Izbę 

Rozliczeniową S.A. (od III 2003 r.)  

                                                 

24
 Patrz rozdział 1.3 – funkcja skrótu 

25
 http://www.nccert.pl 
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CENTRUM – Mobicert - dostawca standardowego podpisu 

elektronicznego oraz rozwiązań mobilnych (od IX 2009 r.). 

Więcej o podpisie mobilnym w rozdziale 3.3 tej pracy. 

 

SIGILLUM – prowadzony przez Polską Wytwórnię Papierów 

Wartościowych (od II 2003 r.) 

 

 

CERTUM – prowadzony przez Unizeto Technologies (od XII 2002 r.) 

 

 

 

Procedura złożenia podpisu elektronicznego 

Złożenie podpisu elektronicznego składa się z następujących etapów.  

 obliczenie skrótu kryptograficznego podpisywanego dokumentu przy użyciu (w polskiej 

implementacji) funkcji SHA-1, 

 przesłanie skrótu do bezpiecznego urządzenia (karty kryptograficznej), która szyfruje skrót 

algorytmem RSA przy użyciu klucza prywatnego
26

 . Karta musi być wcześniej odblokowana 

przez właściciela poprzez podanie kodu PIN, 

 wygenerowany podpis jest przesyłany z bezpiecznego urządzenia do komputera PC i dołączany 

do dokumentu. Dołączany jest również certyfikat kwalifikowany zawierający dane 

podpisującego oraz jego klucz publiczny – niezbędny do weryfikacji podpisu. Zestaw tych 

danych można nazwać „podpisem elektroniczny”, 

 dokument wraz podpisem jest przesyłany do odbiorcy. 

 

Procedura weryfikacji podpisu elektronicznego 

Odbiorca dla sprawdzenia autentyczności otrzymanego dokumentu wykonuje następujące kroki: 

 wylicza się skrót otrzymanego dokumentu algorytmem SHA-1 (skrót odbiorcy), 

 przy pomocy otrzymanego klucza publicznego nadawcy odszyfrowywany jest skrót 

otrzymany wraz z dokumentem (skrót nadawcy), 

                                                 

26
 Podobne rozwiązanie mRSA, gdzie klucz prywatny jest podzielony pomiędzy podpisującego i dodatkowy urząd 

opisuję w rozdziale 3.4  
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 następuje porównanie skrótu odbiorcy i skrótu nadawcy – jeśli są identyczne to można 

pozytywnie zweryfikować poprawność podpisu dokumentu, 

 

Zastosowanie aparatu kryptograficznego daje tutaj jedynie pewność, że dokument został 

podpisany właściwym kluczem ale samo w sobie nie daje potwierdzenia tożsamości nadawcy. 

Dopiero w połączeniu z certyfikatem, którego ważność potwierdza „powaga” urzędu, który go 

wystawił (czyli właśnie Zaufanej Trzeciej Strony) , oraz fakt, że nadawca przechowuje swój 

klucz w bezpiecznym urządzeniu daje gwarancję, że osoba która użyła dany klucz jest tą za którą 

się podaje. 

 

Rysunek 7 Schemat składania i weryfikacji podpisu elektronicznego 
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źródło: własne 
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Rozdział 2  Zastosowanie podpisu elektronicznego w Polsce 

2.1 Zastosowanie podpisu niekwalifikowanego 

Podpis elektroniczny niekwalifikowany w istocie swojego działania jest identyczny  

z podpisem kwalifikowanym (bezpiecznym). Jedyną różnicą jest brak prawnego umocowania. 

Oznacza to, że Urzędy Certyfikacji które potwierdzają przynależność kluczy nie muszą być 

wpisane do rejestru urzędów kwalifikowanych, nie muszą spełniać rygorystycznych polityk 

certyfikacji oraz mogą być prowadzone przez inne jednostki publiczne lub prywatne 

przedsiębiorstwa. Powoduje to, że złożenie takiego podpisu zazwyczaj nie pociąga za sobą 

skutków prawnych. Często ważność takiego podpisu jest umowna choć  

w polskich przepisach znajduje się kilka szczegółowych ustaw które zezwalają na używanie 

podpisu niekwalifikowanego w „poważnych” zastosowaniach. 

 

MSWiA/CEPiK 

Jednym ze wspomnianych wcześniej wyjątków jest zastosowanie podpisu 

niekwalifikowanego w ramach infrastruktury elektronicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji a zwłaszcza w ramach dostępu do państwowych rejestrów CEPiK
27

. Ustawa  

z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”
28

 mówi o Centralnej Ewidencji Pojazdów 

i Kierowców” będącej pod opieką MSWiA oraz o elektronicznym dostępie do tej bazy w celu 

wprowadzania i udostępniania informacji. Na mocy tej ustawy podmioty korzystające  

z programu komputerowego przygotowanego przez MSWiA (przy współpracy z PWPW  

i innymi firmami) aby uzyskać dostęp do bazy CEPiK są zobowiązane do posiadania certyfikatu 

oraz zestawu kluczy publicznego i prywatnego. Są one wystawiane przez odpowiedni wydział 

MSWiA. Na podstawie umów z firmą Unizeto która prowadząc Powszechne Centrum 

Certyfikacji CERTUM wystawia również certyfikaty kwalifikowane osoby te mogą zakupić 

zestaw cryptoCertum 
29

. Jak w przypadku podpisu kwalifikowanego zestaw składa się  

z bezpiecznego urządzenia, czyli karty procesorowej, czytnika kart oraz oprogramowania.   

                                                 

27
 Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców http://www.cepik.gov.pl 

28
 Ustawa Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm. 

29
 CERTUM: http://www.certum.pl/certum/cert,oferta_zestawy_cryptoCertum.dxml 
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Karta staje się nośnikiem certyfikatu wystawianego przez MSWiA i umożliwia: 

 komunikację z systemem CEPiK, 

 uwierzytelnianie w ramach sieci komputerowej, domeny Active Directory, 

 zdalne uwierzytelnianie do systemów informatycznych i sieci VPN, 

 uwierzytelnianie w systemach kontroli dostępu, 

 podpis niekwalifikowany i szyfrowanie danych. 

Podmioty, które są uprawnione do korzystania z takiego podpisu elektronicznego to 

przede wszystkim: 

 wydziały komunikacji, 

 policja, 

 straż miejska/gmina, 

 stacje kontroli pojazdów, 

 komornicy sądowi, 

 inspekcja transportu drogowego, 

 straż graniczna, oraz  wiele innych podmiotów wymienionych w ustawie. 

Podpis niekwalifikowany jest w tych jednostkach stosowany zarówno do podpisywania 

cyfrowego przesyłanych komunikatów sieciowych – czyli czynności technicznych jak i do 

podpisywania elektronicznego decyzji urzędniczych – na przykład wydawania decyzji w sprawie 

rejestracji pojazdu lub wystawienia prawa jazdy. 

O skali zastosowania podpisu niekwalifikowanego w systemach CEPiK może świadczyć 

już sama liczba Wydziałów Komunikacji, która obejmuje około 400 lokalizacji w całym kraju. 

Według danych publikowanych przez PWPW (producenta drukującego zamówione dowody 

rejestracyjne i prawa jazdy) zatrudniają one około 3800 osób 
30

 które codziennie, w sposób 

aktywny, korzystają zarówno z uwierzytelnienia do komputerów jak i podpisywania 

komunikatów i decyzji. Logowanie do stacji roboczych można w tym przypadku uznać za 

autoryzację dwuskładnikową
31

: urzędnik musi posiadać swoją imienną kartę procesorową 

zawierającą ważny certyfikat oraz znać kod PIN. W znaczny sposób podnosi to bezpieczeństwo 

infrastruktury informatycznej tych urzędów.  

 

                                                 

30
 Komunikat PWPW o wdrożeniu CEPiK: http://www.pwpw.pl/wydarzenia_szczegoly.html?id=322 

31
 Więcej o autoryzacji dwuskładnikowej piszę w rozdziale 3.2 tej pracy. 



 

 29  

 

Systemy Bankowe – Ministerstwo Finansów 

Kolejnym przykładem zastosowania podpisu niekwalifikowanego który od lat znajduje 

zastosowanie w Polsce jest wykorzystanie certyfikatów w kontaktach elektronicznych pomiędzy 

bankami a systemem elektronicznym Ministerstwa Finansów. Od 15 stycznia 2007 r. polskie 

banki są prawnie zobowiązane do przesyłania do systemu CerBer w Ministerstwie Finansów 

listy wszystkich kont związanych z działalnością gospodarczą obywateli. Ustawa „Ordynacja 

Podatkowa z dnia 30 czerwca 2005 r. 
32

 stanowi:  

„Banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są obowiązane do 

sporządzenia i przekazania, w formie dokumentu elektronicznego, ministrowi właściwemu do 

spraw finansów publicznych jednorazowej informacji o otwartych rachunkach bankowych 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej(…)” 

 

Według rozporządzenia z 4 grudnia 2006 r. 
33

 w sprawie formatu komunikacji dane mają 

być przesyłane przez banki w postaci plików XML podpisanych podpisem niekwalifikowanym 

lub podpisem kwalifikowanym. Brak jest informacji ile z banków skorzystało z certyfikatu 

wystawionego przez własne Centrum Certyfikacji Ministerstwa Finansów a ile  

z kwalifikowanego ale z przepisów tych wynika, że miały taką możliwość.  

 

Systemy Celne Ministerstwo Finansów 

Specyficzne wykorzystanie podpisu niekwalifikowanego występuje również przy 

internetowym dostępie do systemów elektronicznych Służb Celnych. Korzystanie z systemów E-

CŁO, takich jak CELINA czy INTRASTAT – służących do obsługi zgłoszeń celnych - wymaga 

korzystania z usług Centrum Bezpiecznej Transmisji Danych. Usługi te świadczy Izba Celna  

w Krakowie. Strona internetowa CBT 34 w instrukcji dla osób korzystających z tych systemów 

mówi: 

„Podpis elektroniczny złożony z użyciem klucza prywatnego, w połączeniu z kluczem 

wydanym przez Centrum Bezpiecznej Transmisji Danych przy Izbie Celnej w Krakowie 

będzie traktowany jako równoprawny z podpisem odręcznym osoby, która ten podpis 

złożyła w zakresie zgłoszeń celnych dopiero po wprowadzeniu danych (…) do 

Podsystemu Danych Referencyjnych.” 

 

                                                 

32
 Dz.U. Nr 143, poz. 1199 z 2005 r. oraz Dz. U. Nr 143, poz.1031 z 2006 r. 

33
 Dz.U. Nr 225, poz. 1640 z 2006 .r  

34
 Centrum Bezpiecznej Transmisji danych https://e-clo.pl/cbt 
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Jest to zatem rodzaj umowy, pomiędzy agencjami celnymi a Izbą Celną, która pozwala na 

traktowanie niekwalifikowanego podpisu jak podpisu odręcznego z zachowaniem jego ważności 

prawnej. Procedura wystawienia certyfikatu i wygenerowania kluczy prywatnego i publicznego 

przypomina tą stosowaną przy podpisie kwalifikowanym – ale w przeciwieństwie do 

kwalifikowanego - nie jest wymagana osobista obecność w Izbie Celnej. Uwierzytelnienie osoby 

wnioskującej następuje na podstawie danych firmy i adresu e-mail. Podobnie jak przy podpisie 

kwalifikowanym instrukcja używania zaleca przechowywanie klucza prywatnego „na nośnikach 

uznanych za bezpieczne” czyli na atestowanych kartach mikroprocesorowych. Izba Celna 

przypomina również użytkownikom, że wydawany przez nią certyfikat  nie jest kwalifikowany 

w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym, co powoduje, że będzie ważny tylko w ramach 

kontaktów z Urzędami Celnymi. Ciekawe jest natomiast, że certyfikat i klucz stanowi „znak 

kodowy zgodnie z art. 199 ust. 2 RWKC rozporządzenia Komisji (EWG)” który reguluje Kodeks 

Celny Unii Europejskiej – dzięki czemu może być uznawany poza granicami Polski. 

 

SEKAP 

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP, dostępny pod 

adresem www.sekap.pl) to internetowa platforma która integruje usługi urzędów administracji 

publicznej zlokalizowanych w województwie świętokrzyskim i udostępnia je on-line. W roku 

2004, w którym powstawała ta platforma, było to nowatorskie rozwiązanie. Platforma jest 

rozwijana do chwili obecnej jako projekt SEKAP2 i korzysta z dużego dofinansowania z Unii 

Europejskiej. Do końca roku 2011 obejmowała swoim działaniem ponad 110 urzędów.  

W ramach SEKAP uzgodniono z uczestniczącymi w projekcie urzędami wspólne procedury 

załatwiania spraw, zaprojektowano formularze internetowe pism oraz wdrożono systemy 

weryfikacji i wystawiania podpisów elektronicznych. Uruchomiono również infrastrukturę 

sprzętową i programową wspomagającą zarówno pracę SEKAP jak i urzędów (na przykład 

systemy obiegu dokumentów). Systemy internetowe platformy świadczą przede wszystkim 

usługi identyfikacji użytkowników, uwierzytelnienia, bezpieczeństwa transmisji a także 

umożliwiają dokonywanie mikropłatności
35

 wymaganych przy załatwianiu niektórych spraw  

w urzędach. 

 

Dzięki korzystaniu z SEKAP obywatel może po zalogowaniu się do jednego serwisu 

kierować korespondencję i załatwiać sprawy w formie elektronicznej z wieloma urzędami 

                                                 

35
 Odpowiednik znaczków skarbowych – opłat za wydawanie decyzji – są to opłaty rzędu 100-200 pln. 
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właściwymi do ich obsługi. Rozwinięciem tej idei jest powstanie ogólnokrajowej platformy 

ePUAP, której poświęcam Rozdział 4 i Rozdział 5 tej pracy. 

 

Aby możliwe było korzystanie w ramach SEKAP z Platformy e-Usług Publicznych  

(w skrócie PeUP) która odpowiada za formularze elektroniczne i ich obsługę pomiędzy 

użytkownikami i urzędami, potrzebna jest rejestracja w systemie i założenie Skrzynki 

Kontaktowej. Do wypełniania formularzy niezbędne jest posiadanie podpisu elektronicznego. 

Platforma SEKAP jest na tym polu najbardziej wszechstronna ponieważ oferuje możliwość 

posługiwania się zarówno kwalifikowanym (bezpiecznym) podpisem elektronicznym jak  

i podpisem niekwalifikowanym. Dzięki udostępnieniu dodatkowej możliwość stosowania 

elektronicznego podpisu mobilnego
36

 podpisywanie formularzy możliwe jest również przy 

pomocy telefonu komórkowego. Nowością jest też kolejny sposób uwierzytelnienia 

użytkowników i podpisywania dokumentów, który został wprowadzony w roku 2011 – 

logowanie do SEKAP z wykorzystaniem konta na Platformie ePUAP oraz podpisywanie 

wniosków Profilem Zaufanym
37

. 

 

Aby rozwiązać problem, którym był obowiązek posiadania kosztownego i mało 

popularnego podpisu kwalifikowanego już od początku powstania SEKAP zaproponował 

użytkownikom korzystanie z bezpłatnego podpisu niekwalifikowanego który sam wydawał 

każdemu zainteresowanemu. Od strony technicznej klucze kryptograficzne i certyfikat działają  

w oparciu o te same zasady co podpis kwalifikowany. Procedura uzyskanie certyfikatu (oraz 

kluczy) w Centrum Certyfikacji SEKAP również przypomina procedurę uzyskania podpisu 

kwalifikowanego i obejmuje: 

 internetową rejestrację w Centrum Certyfikacji SEKAP (https://cc.sekap.pl), 

 osobistą wizytę subskrybenta w jednym z urzędów rejestracji (w 2011 r. było to 68 

placówek głównie w Urzędach Miejskich i Starostwach Powiatowych), 

 zweryfikowanie danych osobowych z dokumentem tożsamości, 

 podpisanie umowy oraz odebranie wygenerowanych kluczy i wystawionego 

certyfikatu na karcie kryptograficznej lub pendrive osoby wnioskującej. 

 

Istnieje również możliwość wcześniejszego wygenerowania przez subskrybenta kluczy  

i jedynie ich certyfikacja w punkcie rejestracji. 

 

                                                 

36
 Tą alternatywną metodę autoryzacji opisuję w rozdziale 3.3  

37
 Więcej o Profilu Zaufanym –Rozdział 4  
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Jako ciekawostkę należy uznać, że polityka certyfikacji SEKAP zezwala na 

przechowywanie klucza prywatnego nie tylko na standardowej karcie mikroprocesorowej 

wydawanej przez Urzędy Kwalifikowane ale również na Rybnickiej Elektronicznej Karcie 

Miejskiej. Możliwe jest również przechowywanie klucza w wewnętrznym magazynie kluczy  

i certyfikatów systemu operacyjnego w komputerze PC. 

 

Podpisanie umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych oraz weryfikacja danych 

osobowych z ważnym dokumentem jest wystarczającym potwierdzeniem tożsamości posiadacza 

certyfikatu. Mechanizmy kryptografii asymetrycznej zapobiegają podrobieniu podpisu. Jedynie 

ochrona klucza prywatnego może być słabsza jeśli jest on przechowywany w komputerze a nie 

wewnątrz bezpiecznego urządzenia. Zapewnienia te są wystarczające i współpracujące w ramach 

SEKAP urzędy ufają temu rodzajowi podpisu. Podpis niekwalifikowany potwierdzany 

certyfikatem CC SEKAP ma jednak zastosowanie tylko w ramach tej platformy i nie może być 

stosowany na przykład w kontaktach z ZUS. 

2.2 Zastosowanie podpisu kwalifikowanego – równoważnego wg prawa z własnoręcznym 

 

Ustawa o podpisie elektronicznym mówi, że bezpieczny podpis elektroniczny 

(bezpieczny w rozumieniu ustawy) jest równoważny podpisowi odręcznemu. Wynikałoby  

z tego, że można go zastosować zawsze i wszędzie. W praktyce okazuje się, że aby można było 

złożyć podpis elektroniczny musi być spełnione jeszcze wiele warunków. Przygotować musi się 

przede wszystkim osoba podpisująca - musi taki podpis zakupić. Odnosi się do to fizycznej 

osoby ponieważ firma lub urząd nie może podpisywać dokumentów; podpis składa zawsze 

reprezentant. Przygotowana musi być również strona odbierająca podpisany dokument – która 

również musi być wyposażona w swój podpis aby możliwe było podpisanie odpowiedzi. 

Dodatkowo odbiorca z reguły musi być również w stanie zweryfikować poprawność złożenia 

podpisu, jak pokazuje polska praktyka, w wielu standardach.  

 

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące podpisu elektronicznego 

zostały opublikowane w raportach „Wykorzystanie technologii informacyjno-

(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2010 r.”  

oraz „Wykorzystanie Internetu w polskich firmach”, ogłoszonych w marcu i kwietniu 2011 r. 

Obejmują one badania przeprowadzone w latach 2007 - 2010. Wynika z nich, że prawie każda 

firma posiada obecnie komputery (100% przedsiębiorstw dużych, ponad 90% przedsiębiorstw 
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małych) ale zastosowanie podpisu nie jest jednak już tak powszechne i według tego raportu z e-

podpisu korzysta się w: 

 

Tabela 1 Wykorzystanie podpisu elektronicznego wg GUS. 

Przedsiębiorstwa 2010 r. 
38

 2009
39

 2007 
40

, kiedy po raz 

pierwszy badano e-podpis 

Ogółem 61 % 47,2 % 17 % 

duże (250 i więcej pracujących) 77,6 % 70,5 % 32 % 

średnie (50-249 pracujących) 73,3 % 61,4 % 27 % 

małe (10-49 pracujących) 57,3 % 42,9 % 14 % 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Podpis elektroniczny w kontaktach biznesowych 

W Polsce istnieją przepisy, które ustawowo nakładają na pewne grupy obowiązek 

posługiwania się podpisem elektronicznym. Na biznes jest narzucony obowiązek wynikający ze 

sposobu rozliczania się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – który mówi, że firmy 

zatrudniające ponad pięć osób muszą przy kontaktach z ZUS muszą posługiwać się podpisem 

kwalifikowanym. Jest on najczęściej używany w programie Płatnik  przy składaniu deklaracji, 

lub wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składakami ubezpieczeniowymi. Jak 

pokazuje praktyka, jest to najczęstsze wykorzystanie – choć wynikające z przymusu. 

 

Ogólnie, podpis elektroniczny może zastąpić odręczny przy podpisywaniu umów 

pomiędzy stronami biznesowymi. Większość umów cywilno-prawnych można zawrzeć w formie 

elektronicznej, podpisać i przesłać pocztą elektroniczną. Zastosowanie takiej formy zależy to od 

woli obu stron. Mimo wygody i oszczędności większość operacji biznesowych jest jednak 

wykonywana „na papierze”. Jednym z nielicznych przykładów zastosowania może być 

podpisanie umowy przystąpienia do funduszu emerytalnego w firmie MetLife Amplico
41

, na 

specjalnym formularzu internetowym, z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego. 

 

                                                 

38
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_nts_wykorz_techn_ict_w_przedsiebiorstwach_w_2010.xls 

39
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_oz_wiadomosci_statystyczne_4_2011.pdf 

40
 www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_not_infor_wykorzys_techn_infor_telekomunik_w_przedsieb_w_2007.pdf 

41
 http://www.metlifeamplico.pl/pl/Individual/Find-Our-Products/Amplico-PTE/Emerytura-z-Amplico-PTE/ 

Jak-przystapic-do-Amplico-OFE.html 
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Znacznie częściej podpis elektroniczny znajduje zastosowanie przy wystawianiu faktur 

elektronicznych. Rozwiązanie takie może przynieść przedsiębiorcy duże oszczędności ponieważ 

nie ponosi on kosztów druku i wysyłki faktur papierowych do osób które wyraziły zgodę na taką 

formę. Oprócz finansowej oszczędności promuje się w ten sposób również ekologię – poprzez 

„oszczędzanie lasów”. Przykładem takiego zastosowania są przede wszystkim firmy z dużą 

liczbą odbiorców – praktycznie każdy z operatorów telefonii komórkowej, dostawcy gazu  

i prądu, operatorzy telewizji kablowych. Wystawianie faktur elektronicznych  jest uregulowane 

rozporządzeniem Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r.
42

, które mówi w uproszczeniu, że 

odbiorca może otrzymywać graficzną reprezentację faktury jako plik PDF a na żądanie urzędu 

skarbowego musi przedstawić oryginał. Cyfrowy oryginał składa się w tym przypadku z pliku 

XML zawierającego dane faktury i pliku SIG, który jest podpisem elektronicznym pliku XML. 

 

Oprócz powyższych zastosowań przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać podpis 

elektroniczny również do innych zadań, takich jak: 

 wystawiania deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego (www.e-deklaracje.gov.pl), 

 uczestniczenia w aukcjach i przetargach elektronicznych (np. www.e-przetarg.pl, 

www.marketplanet.pl), 

 wysyłania raportów i sprawozdań do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), 

 składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), 

 dokonywanie wpisów do rejestru e-REGON, 

 składania e-deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), 

 zgłaszania drogą elektroniczną zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych (GIODO), 

 bankowości elektronicznej – jako uwierzytelnienie dostępu do systemów on-line, 

potwierdzania transakcji. 

 

Podpis elektroniczny w kontaktach z administracją i podmiotami publicznymi 

Jednostki administracji publicznej podlegają pod Kodeks Postępowania 

Administracyjnego który precyzuje, że obywatel ma możliwość składania wniosków w postaci 

dokumentów podpisanych elektronicznie – a urząd ma w takiej sytuacji obowiązek 

odpowiedzieć w ten sam sposób o ile obywatel złoży taką dyspozycję. Wynika z tego obowiązek 

wyposażenia urzędów w Elektroniczne Skrzynki Podawcze
43

, oraz wyposażenia urzędników, 

                                                 

42
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1661 - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102491661  

43
 Więcej o ESP i komunikacji obywatela z urzędem  - patrz Rozdział 5   
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którzy będą wydawali decyzje w podpis kwalifikowany. Podpis elektroniczny znajdzie także 

zastosowanie przy podpisywaniu ustaw i rozporządzeń a także dokumentów wewnętrznych 

urzędu, które często są automatycznie przetwarzane w ramach Elektronicznych Systemów 

Obiegu Dokumentów. Urzędy wymieniając korespondencję pomiędzy innymi urzędami oraz 

obywatelami, podobnie jak przedsiębiorstwa które korzystają z e-faktur, mogą zrezygnować z 

części korespondencji papierowej zmniejszając koszty działalności. 

 

Przepisy pozwalają też na użycie podpisu elektronicznego do prowadzenia Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej choć po zmianach rozporządzeń MSWiA w sprawie „rodzajów  

i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania” nie jest on już konieczny
44

.  

 

Kolejne nowoczesne zastosowanie podpis kwalifikowany znalazł na polskich uczelniach 

wyższych. Może on być użyty do wystawiania Elektronicznych Legitymacji Studenckich oraz 

prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów. Dodatkowo, podpis elektroniczny pomoże 

kandydatom na studia złożyć dokumenty bez przyjeżdżania do przyszłej, często odległej uczelni. 

Decyzja o przyjęciu na studia również może być dostarczona drogą elektroniczną. Pionierem w 

takim zastosowaniu jest Uniwersytet Jagielloński. Od 2011 roku istnieje ponadto kolejna 

możliwość w jaką kandydat na studia może złożyć dokumenty i potwierdzić swoją tożsamość. 

Może on skorzystać z Platformy ePUAP - alternatywy dla podpisu kwalifikowanego – której 

przybliżeniu poświęciłem kolejne rozdziały tej pracy. 

 

2.3 Praktyczne wykorzystanie podpisu (Ankieta) 

Korzystając z uprzejmości kierownictwa Punktu Rejestracji Sigillum Polskie Centrum 

Certyfikacji Elektronicznej (wystawcy podpisu kwalifikowanego), które znajduje się w firmie 

TBD – Polska S.A. w Krakowie przeprowadziłem bezpośrednie badanie ankietowe dotyczące 

praktycznego wykorzystania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 

Ankieta, którą otrzymały osoby kupujące podpis elektroniczny wraz z zestawem do 

składania podpisu lub przedłużające ważność kwalifikowanego certyfikatu została dołączona 

jako Załącznik 1. 

                                                 

44
 Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102521697 
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Prezentacja wyników ankiety 

W trakcie prowadzenia badań przeprowadziłem anonimowe badanie ankietowe. Na 

zestaw 20 pytań odpowiedziało 65 osób, które choć pozostały anonimowe, nie były 

przypadkowe jak przy badaniu Internetowym. Każda z osób była zainteresowana podpisem 

elektronicznym i posiadała o nim chociażby minimalną wiedzę, ponieważ osobiście przychodziła 

do Punktu Rejestracji. Ankieta została podzielona na cztery części: metrykę, obecne 

wykorzystanie podpisu (pytania 7-10 nie dotyczącą osób kupujących podpis), planowanego 

używania podpisu w przyszłości (pytania 11-12 analogiczne do pytań 9-10) oraz alternatywnych 

metod autoryzacji. Pytania nie były obowiązkowe więc w wynikach przedstawiam dane 

procentowe. 

 

Respondenci 

W ankiecie udział wzięło 65 osób (66% kobiet, 34% mężczyzn) w różnym wieku – gdzie 

większość stanowiły osoby w wieku 26-55 lat (26-40 lat 46% oraz 41-55 35%). Osoby te są 

mieszkańcami przede wszystkim dużych miast (46,9%), ale i wsi (35,9%) 

 

Rysunek 8 Dane o respondentach 

 

źródło: ankieta 
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Osoby te były pracownikami przede wszystkim administracji publicznej (34%), małych 

przedsiębiorstw (30%) oraz mikroprzedsiębiorstw (22%) i pracowały głównie na stanowiskach 

specjalista lub urzędnik (50%) ale również na najwyższych – dyrektor/prezes (34%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: ankieta 

 

Większość respondentów posiada podpis (83%, z czego 46% ponad 2 lata) a tylko 17% 

kupowało podpis po raz pierwszy. Posiadacze zadeklarowali również, że podpis używają często 

(9% codziennie, 21% osób kilka razy w tygodniu, i 55% kilka razy w miesiącu) 

Rysunek 10 Posiadanie i używanie podpisu 

 

źródło: ankieta 

Rysunek 9 Dane o przedsiębiorstwach respondentów 
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Składanie podpisu elektronicznego dla nikogo nie było trudne. Ocena stopnia trudności 

wykazała, że składanie podpisu jest łatwe (78%) lub średnio trudne (22%)- z czego czym osoba 

posiadała podpis dłużej tym był dla niej łatwiejszy w użyciu. Jako przyczyny ewentualnych 

problemów przy stosowaniu podpisu elektronicznego respondenci wskazali wiele przyczyn  

(z czego główną był brak przygotowania odbiorców) wybierając z możliwych odpowiedzi takie: 

 brak przygotowania odbiorców podpisu (urzędów, firm, klientów)  28% 

 brak wiedzy o możliwych zastosowaniach podpisu elektronicznego 20% 

 procedura wystawienia / odnowienia kwalifikowanego certyfikatu   17% 

 koszty wystawienia / odnowienia kwalifikowanego certyfikatu  17% 

 niejasne regulacje prawne dotyczące podpisu elektronicznego  7% 

 techniczne - obsługa bezpiecznego urządzenia / karty   6% 

 techniczne - oprogramowanie do składania podpisu    5% 

 

Rysunek 11 Trudności w korzystaniu z podpisu 

 

źródło: ankieta 
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Jeśli chodzi o przydatność to respondenci są optymistycznie nastawieni i większość 

uważa, że w przyszłości podpis będzie bardziej przydatny niż obecnie (dziś podpis jest bardzo 

przydatny dla 45% osób, a w przyszłości stanie się bardzo przydatny dla 68% osób). 

Źródło: ankieta 

 

Osoby chcą korzystać z podpisu elektronicznego bo dzięki temu: mogą załatwiać sprawy 

na odległość (37%), załatwiać je szybciej (25%), podpisywać w wersji elektronicznej (24%)  

i dzięki temu ostatniemu – zmniejszyć koszty działalności (14%). 

 

Znajomością platformy ePUAP wykazała się jedynie połowa z badanych (54% osób). 

Niewiele osób dotychczas korzystało z tej platformy (12,9%). Również w tym pytaniu widać 

zdecydowaną chęć wśród osób – 73,7% z pytanych chciałoby korzystać z ePUAP w przyszłości, 

choć tylko połowa przy użyciu nowej metody uwierzytelnienia – Profilu Zaufania (58,9%) zaś 

reszta, uwierzytelniając się i podpisując dokumenty właśnie zakupionym podpisem 

kwalifikowanym. 

 

  

Rysunek 12 Przydatność podpisu 
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Rysunek 13 Korzystanie z ePUAP teraz i w przyszłości 

źródło: ankieta 

 

Jako, że oprócz podpisu elektronicznego można użyć innych metod uwierzytelnienia, 

ankieta pytała o sposoby, z jakich uczestnicy dotychczas korzystali. Popularne jest 

wykorzystanie haseł SMS-owych (40% respondentów) oraz kodów jednorazowych (29%). 

Prawie ¼ ankietowanych używał do potwierdzania tożsamości tokenów sprzętowych – co może 

jedynie cieszyć ponieważ znacznie podnoszą one bezpieczeństwo. 

 

Alternatywnych metod można było użyć również do złożenia deklaracji podatkowej PIT. 

Z możliwości podpisania PIT-a podpisem kwalifikowanym skorzystało jedynie 16%, a z 

podpisania danymi autoryzującymi którymi jest kwota przychodu z poprzedniej deklaracji tylko 

12%. Zdecydowana większość 71% podpisała PIT-a na papierze. 

 

źródło: ankieta 

Rysunek 14 Alternatywne potwierdzenie i sposób wysłania PIT 
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Najważniejszy jednak z wyników ankiety to odpowiedź na pytanie do czego podpis 

kwalifikowany jest stosowany – obecnie i w przyszłości (liczba osób) 

Rysunek 15 Wykorzystanie podpisu elektronicznego 

 

źródło: ankieta 

Z danych jasno wynika, że na każdym polu planowane wykorzystanie podpisu kwalifikowanego 

wzrośnie.  
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Rozdział 3  Alternatywne metody potwierdzania tożsamości i autoryzacji 

Podpis elektroniczny to rozwiązanie bardzo bezpieczne i pewne, ale również trudne w 

użyciu. W codziennym życiu nie zawsze mamy potrzebę korzystania z aż tak pewnego 

potwierdzania tożsamości i autoryzacji dlatego można korzystać z szeregu prostszych metod – 

odpowiednich do sytuacji. Każdą z metod można używać do określonego celu, często można je 

stosować zamiennie. 

 

3.1 Proste hasła 

Najprostszą metodą, a za razem najpopularniejszą metodą weryfikacji tożsamości czyli 

uwierzytelnienia oraz autoryzacji są proste hasła do systemów informatycznych. Osoba jest w 

posiadaniu jedynie informacji o sposobie dostępu do danego systemu. Przedstawia się podając 

nazwę użytkownika, zwaną również jako „login” oraz podając hasło. Zasadę tą najprościej 

można określić stwierdzeniem „co wiesz”. 

 

Jest to metoda oparta na jednym składniku – znajomości sekretu czyli hasła. Jest ona 

stosowana najczęściej do potwierdzania swojej tożsamości przy dostępie do komputera 

(logowanie do komputera), poczty internetowej (logowanie do portalu obsługującego pocztę), 

stron internetowych (logowanie np. do portalu aukcji internetowych Allegro.pl) lub innych 

systemów informatycznych. 

 

Metoda ta niestety jest też najmniej bezpieczna. Osoba, która pozna login oraz hasło innej 

osoby jest w stanie podszyć się pod nią i dokonywać czynności w jej imieniu. Mimo tego, że 

systemy komputerowe, które przechowują hasła dostępu do systemów są zabezpieczane, już 

wielokrotnie można było odnotować włamania, po których następował wyciek informacji  

o użytkownikach, wraz z ich hasłami dostępowymi. W 2011 r. doszło np. do spektakularnego 

ataku na systemy Sony Playstation Networks w wyniku których skradziono informacje i hasła  

o ponad 77 milionach (a szacuje się, że było ich ponad 100 milionów) użytkowników z całego 

świata, w tym ponad 300 tysięcy z Polski 
45

. 

 

                                                 

45
 Gazeta Wyborcza - 100 mln kont . 

http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,9534864,Sony__Hakerzy_ukradli_dane_o_100_mln_kont.html. 
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Hasła podatne są również na odgadnięcie lub złamanie. Analiza haseł wykradzionych z 

sieci Sony 
46

  pokazała, że większość osób stosuje hasła krótkie (6-8 znaków), proste do 

odgadnięcia (wyrazy pochodzące ze słownika, imiona, znane ciągi cyfr i znaków typu 123456, 

abc123, qwerty). Dodatkowo ponad 67% haseł było wykorzystywanych do dostępu do różnych 

systemów komputerowych (w tym 92% do różnych serwisów firmy Sony).  

 

Wynika z tego, że poznanie cudzego hasła jest dosyć proste i pozwala na podszycie się 

pod osobę z dowolnego miejsca na świecie posiadając jedynie jeden składnik - hasło. Godzimy 

się jednak na takie ryzyko i często korzystamy właśnie z haseł jako metody autoryzacji ale 

zazwyczaj do dostępu do mało znaczących systemów. Jest to jak najbardziej poprawne jeśli 

autoryzacja dotyczy prostej komunikacji, lecz gdy dotyczy ona spraw finansowych lub prawnych 

– taka metoda staje się zbyt mało bezpieczna. 

 

3.2 Tokeny, autoryzacja dwuskładnikowa 

W sytuacjach kiedy wykorzystanie prostych haseł jest niewystarczające można 

zastosować metody dwuskładnikowe.  

 

Składają się one z następujących etapów: 

 pierwszego etapu, którym jest standardowe użycie pary: nazwa użytkownika  

i odpowiadającego jemu hasła. 

 drugiego etapu: przedstawienia „dowodu” posiadania zaawansowanego i trudnego do 

podrobienia urządzenia kryptograficznego – tokena. 

 

Tokeny jako zabezpieczenia stosowane w bankowości internetowej nie są pomysłem 

nowym – np. w książce pt. „Home Banking” z roku 2001 zwane były jako rozwiązanie dla 

przyszłości
47

  - lecz dopiero obecnie stają się popularne. Dla przykładu Bank PKO S.A. 

rozpoczął wprowadzanie tokena sprzętowego od dnia 1 lutego 2011
48

. 

 

                                                 

46
 Gazeta Wyborcza - Wnioski z haseł Sony. 

http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,9751541,Wnioski_z_hasel_wykradzionych_z_Sony.html 
47

 M. Kitajewski. Home Banking. Usługa przyszłości – Helion  
48

Bank Pekao S.A - Token RSA.. 

http://www.pekao.com.pl/indywidualni/bankowosc_elektroniczna/aktualnosci_pekao24/?r,main,newsId=33861 
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Ogólnie token może przybierać różne formy, może to być zarówno bezpieczne 

urządzenie, lub oprogramowanie uruchamiane w oddzielnym urządzeniu, np. telefonie 

komórkowym. 

 

Token sprzętowy 

Token sprzętowy (ang. hardware token) to najczęściej małe, przenośne urządzenie 

kryptograficzne, które na podstawie zapisanych w nim informacji generuje na swoim ekranie 

ciąg znaków potwierdzający służące do jego uwierzytelnienia. Zawiera on wbudowane 

algorytmy oraz klucze kryptograficzne. Generowany kod jest zależny od momentu jego 

wygenerowania (jest zmienny w czasie), a algorytm generowania jest unikatowy dla każdego 

egzemplarza urządzenia, co sprawia, że niemożliwe jest sfałszowanie kodu, a jego przejęcie nie 

umożliwia uzyskania dostępu do zasobów 
49

. Dodatkowo urządzenie jest skonstruowane w taki 

sposób, że nie jest możliwe jego sklonowanie oraz nie ma możliwości wydobycia z niego 

tajnych kluczy. 

 

Token sprzętowy zastosowany w bankowości Pekao24 jest reklamowany jako 

„wizytówka bezpieczeństwa”. Wyglądem przypomina kartę kredytową, posiada jednak 

wbudowany ekran oraz klawiaturę. Jest to urządzenie firmy RSA – największego dostawcy tego 

typu rozwiązań, firmę założoną przez twórców współczesnej kryptografii oraz algorytmów 

klucza publicznego RSA (nazwa pochodzi od nazwisk Rivest, Shamir i Adleman).
50

 

  

                                                 

49
 Słownik Informatyczny Helion - P. Adamczewski  

50
 Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/RSA_Security  
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Rysunek 16 Token sprzętowy – Bank Pekao S.A.  

 

źródło: http://prnews.pl/m/upl/2011-02/Token_Sprzetowy.jpg 

 

Może on generować kody do autoryzowania usług przy dostępie do banku przez Internet na dwa 

sposoby, w zależności od potwierdzanej operacji: 

 kody wyliczane automatycznie na podstawie czasu, co minutę, które są wykorzystywane 

do potwierdzania operacji, które nie wychodzą poza Bank, np.: złożenie wniosku, zmiany 

danych adresowych, lub operacji wykonywanych przez konsultanta telefonicznego. W 

tym przypadku użytkownik musi przepisać kod wyświetlony na ekranie tokena do 

odpowiedniego pola w serwisie internetowym banku lub podać konsultantowi. 

 kody wyliczane na podstawie kodu PIN oraz „wezwania” czyli kodu przekazywanego 

przez stronę internetową systemu transakcyjnego – które są używane do autoryzacji 

operacji finansowych np., przelewów. Metoda ta w terminologii angielskiej jest zwana 

„challenge-response” co należy tłumaczyć jako „wezwanie i odpowiedź”. Jest ona o tyle 

bezpieczniejsza, że kod autoryzujący jest wyliczany na podstawie danych z banku, 

informacji zaszytych w tokenie oraz kodu PIN, który zna tylko użytkownik oraz jest on 

poprawny tylko do tej konkretnej operacji.  

 

W tym konkretnym rozwiązaniu aby autoryzować przelew bankowy użytkownik  wpisuje 

na klawiaturze tokena swój kod PIN, następnie jako wezwanie wprowadza do tokena 4 ostatnie 

cyfry z numeru rachunku odbiorcy oraz 4 cyfry wygenerowane w serwisie internetowym banku. 

Dopiero teraz urządzenie wylicza kod autoryzacyjny, który należy wprowadzić w odpowiednie 

pole w serwisie transakcyjnym
51

.  

                                                 

51
 PEKAO24 - Instrukcja Token Sprzętowy RSA.. http://impekao24.pl/_pdf/Instrukcja_Token_sprzetowy.pdf  
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Wdrożenie autoryzacji przy pomocy tokena sprzętowego, choć bardzo bezpieczne  

i wygodne pociąga jednak za sobą koszty dodatkowego urządzenia. Na przykład za token 

sprzętowy w banku Pekao24 klient banku musi dodatkowo płacić: 49 pln za wydanie oraz 24 pln 

rocznie za korzystanie – zgodnie z tabelą opłat i prowizji. Dlatego jest on wydawany jedynie na 

życzenie klienta gdy ten dokonuje wyboru lub zmiany metody autoryzacji – token jest następnie 

wysyłany przesyłką kurierską w ciągu 3 dni od zamówienia. 

Tańszym, aczkolwiek mniej bezpiecznym rozwiązaniem może być zatem token programowy. 

 

Token programowy 

 Token programowy (ang. software token) jest to specjalne oprogramowanie które jest 

instalowane w nowoczesnym telefonie komórkowym, umożliwiające generowanie kodów 

jednorazowych służących do autoryzacji operacji zlecanych przez klienta. Funkcjonalnie 

odpowiada tokenowi sprzętowemu lecz nie wymaga posiadania dodatkowego urządzenia. 

 

Rozwiązanie stosowane w Banku Pekao S.A., zwane PekaoToken, zostało wprowadzone 

w dniu lutym 2010 r. czyli dokładnie rok przed wprowadzeniem tokena sprzętowego
52

. Jest to 

aplikacja która do działania wymaga telefonu obsługującego uruchamianie programów 

napisanych w języku Java 2 Mobile Edition (J2ME), co praktycznie potrafi każdy współczesny 

telefon komórkowy.  

 

Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji w telefonie należy wprowadzić do niej kod 

aktywacyjny, który jest prezentowany w serwisie internetowym banku. W ten sposób token 

programowy jest przypisywany do danego klienta banku. Token programowy jest dosyć 

bezpieczny, ale jako że telefony coraz bardziej zaczynają przypominać funkcjonalnością 

komputery stacjonarne to prawdopodobieństwo, że będzie można skopiować takie token lub 

wykraść z niego tajne kody jest o wiele większe niż przy użyciu tokena sprzętowego. 

  

                                                 

52
.http://www.pekao.com.pl/indywidualni/bankowosc_elektroniczna/aktualnosci_pekao24/?r,main,newsId=28351  
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Rysunek 17 Token programowy – Bank Pekao S.A.  

 

źródło: http://www.pekao.com.pl/binsource/f/28/41/9/P1K048f6c2c4b94e388028419,BINFILE,PL,1,0,0.pdf 

 

Sposób działania tokena programowego 

Identycznie jak token sprzętowy, token programowy może wyliczać kody na dwa sposoby: 

 w oparciu o aktualny czas: np. przy zmianie adresu e-mail system transakcyjnym banku 

zażąda podania kodu: 

 

Rysunek 18 Żądanie podania kodu z PekaoTokena  

 

źródło: http://www.pekao.com.pl/binsource/f/28/41/9/P1K048f6c2c4b94e388028419,BINFILE,PL,1,0,0.pdf 

 

 

Rysunek 19 Generowanie kodu  

 

źródło: http://www.pekao.com.pl/binsource/f/28/41/9/P1K048f6c2c4b94e388028419,BINFILE,PL,1,0,0.pdf 
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Rysunek 20 Wpisanie kodu z PekaoTokena do system transakcyjnego 

 

źródło: http://www.pekao.com.pl/binsource/f/28/41/9/P1K048f6c2c4b94e388028419,BINFILE,PL,1,0,0.pdf 

 

 w oparciu o „wezwanie” i kod PIN. System transakcyjny poprosi o wygenerowanie 

odpowiedzi na zapytanie składające się np. z 4 ostatnich cyfr rachunku odbiorcy oraz kod 

PIN 

 

Rysunek 21 Żądanie wyliczenia kodu w PekaoTokenie na podstawie „wezwania”  

 

źródło: http://www.pekao.com.pl/binsource/f/28/41/9/P1K048f6c2c4b94e388028419,BINFILE,PL,1,0,0.pdf 

 

 

Rysunek 22 Generowanie kodu na podstawie "wezwania" 

 

źródło: http://www.pekao.com.pl/binsource/f/28/41/9/P1K048f6c2c4b94e388028419,BINFILE,PL,1,0,0.pdf 
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Rysunek 23 Wpisanie kodu z PekaoTokena do system transakcyjnego 

 

źródło: http://www.pekao.com.pl/binsource/f/28/41/9/P1K048f6c2c4b94e388028419,BINFILE,PL,1,0,0.pdf 

 

Podsumowując, wykorzystanie autoryzacji dwuelementowej, w przypadku której osoba 

potwierdzająca musi znać sekret (hasło) oraz posiadać urządzenie (token) znacznie zwiększa 

pewność, że jest tą, za którą się podaje – na tyle, że jest powszechnie stosowana nawet  

w zastosowaniach finansowych. Tokena zaszyty w specjalnym urządzeniu jest o wiele lepiej 

zabezpieczony przed podrobieniem lub skopiowaniem niż aplikacja w telefonie pełniąca takie 

same funkcje. Mimo bezpieczeństwa tego typu rozwiązań polskie przepisy dotychczas 

wymagały bardziej pewnych metod aby potwierdzenie tożsamości mogło rodzić skutki prawne 

dlatego tokeny, mimo powszechnego użycia w bankowości elektronicznej, nie stanowią 

„zagrożenia” dla pozycji podpisu elektronicznego. 

3.3 Podpis mobilny 

Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001
53

 r. jasno precyzuje 

wymagania techniczne odnośnie bezpiecznego urządzenia służącego do składania podpisu, który 

będzie według prawa tożsamy z odręcznym. Pociąga to za sobą konieczność zakupu karty 

mikroprocesorowej, która przechowuje certyfikat oraz odpowiedniego czytnika. Okazuje się 

jednak, że standardowy telefon komórkowy wraz z kartą SIM może spełniać te wymagania.  

W oparciu o to założenie powstał pomysł wprowadzenia mobilnego podpisu elektronicznego.  

I tak już w marcu 2005 r. grupa firm One-2-One, SignForm oraz Polska Wytwórnia Papierów 

Wartościowych przedstawiły projekt Bezpiecznego Mobilnego Podpisu Elektronicznego
54

. 

Dopiero jednak w 2008 firma MobiTrust (spółka One-2-One) wraz firmą Polkomtel - 

operatorem sieci komórkowej Plus GSM, wprowadziły działające rozwiązanie umożliwiające 

podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem przy użyciu telefonu i komputera. 

 

Technologia mobilnego ePodpisu jest oparta o kartę mikroprocesorową SIM, a telefon 

spełnia rolę czytnika oraz bezpiecznego urządzenia do składania podpisu – co jest zgodne  

                                                 

53
 Artykuł 18. Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.  

54
 Mobilny Podpis Elektroniczny. http://www.egospodarka.pl/7866,Mobilny-podpis-elektroniczny,1,38,1.html 
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z rekomendacjami zawartymi w dokumencie „Guidelines for the implementation of Secure 

Signature-Creation Devices” opracowanym przez Europejski Komitet Normalizacyjny. Podobnie 

jak przy generowaniu klasycznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego klucz prywatny 

użytkownika przechowywany jest na karcie kryptograficznej, a certyfikat wystawia 

kwalifikowane centrum. W latach 2008-2009 wystawianie certyfikatów kwalifikowanych 

obsługiwała Krajowa Izba Rozliczeniowa, a obecnie firma MobiCert – czwarty podmiot 

uprawniony przez Ministerstwo Gospodarki. Karta SIM w mobilnym ePodpisie jednocześnie 

działa jako karta kryptograficzna oraz karta SIM a obydwie funkcjonalności są od siebie 

oddzielone i zabezpieczone oddzielnymi kodami PIN. Konstrukcja taka wymaga wymiany karty 

SIM na nową, zawierającą obie te funkcjonalności ale nie operacja ta nie powoduje zmiany 

numeru telefonu. Oprócz bezpiecznego urządzenia w procesie stosowania podpisu mobilnego 

ważną rolę pełni operator usługi czyli MobiTrust, który przejmuje na siebie operacje, które były 

w normalnym podpisie wykonywane na komputerze użytkownika. 

 

Mobilny podpis może działać na dwa sposoby: 

 jako klasyczny podpis kwalifikowany: Dowolny dokument do podpisania jest 

wczytywany do zainstalowanego na komputerze oprogramowania MobiTrust CSP. 

Aplikacja wylicza skrót kryptograficzny dokumentu (hash), prezentuje 

użytkownikowi oraz wysyła go do serwerów MobiTrust a te za pośrednictwem sieci 

komórkowej do telefonu. Użytkownik w telefonie porównuje skrót dokumentu  

z ekranu komputera z przesłanym do telefonu a następnie po podaniu kodu PIN 

wysyła z telefonu podpis dokumentu, który jest następnie składany pod dokumentem 

na jego komputerze. W tym trybie można również podpisywać komunikację  

z ZUSem w programie Płatnik. 

Rysunek 24 Mobilny ePodpis w programie Płatnik 

źródło: http://www.mobitrust.pl/strona/wszystko-co-potrzebujesz-wiedziec-o-mobilnym-epodpisie.html 
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Rysunek 25 Schemat działania klasycznego ePodpisu MobiTrust 

 

źródło: własne 

 jako mobilny podpis: Dzięki umowom podpisanym przez MobiTrust z instytucjami  

i firmami użytkownicy mobilnego ePodpisu mogą podpisywać między innymi 

dokumenty przesyłane w Systemie Elektronicznej Komunikacji Administracji 

Publicznej SEKAP (o którym piszę więcej w rozdziale 2.1 ) oraz formularze 

elektroniczne w systemach internetowych wielu urzędów. Mobilne podpisywanie jest 

w tym przypadku niezależne od systemu operacyjnego komputera i nie wymaga się 

zainstalowania na nim dodatkowego oprogramowania do podpisywania. Potrzebna jest 

jedynie przeglądarka internetowa i telefon z ePodpisem. I tak dla przykładu, do 

podpisania dokumentu wysyłanego do urzędu za pośrednictwem platformy SEKAP 

użytkownik najpierw łączy się ze stroną WWW usługi oraz wypełnia w przeglądarce 

internetowej odpowiedni dokument (paczkę). Następnie wybiera na stronie 

internetowej opcję „Podpisz” po czym otrzymuje na swój telefon prośbę o podpisanie 

dokumentu wraz z jego opisem. Jeżeli właściciel podpisu akceptuje prośbę, 

potwierdza swoją decyzję wpisaniem w telefonie kodu PIN i hasła po czym otrzymuje 

ze strony internetowej potwierdzenie, że dokument został poprawnie podpisany. 
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Rysunek 26 Schemat działania mobilnego ePodpisu MobiTrust 

 

 

Pomysł składania podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym 

certyfikatem przy użyciu telefonu komórkowego wydaje się ciekawym i przyszłościowym 

rozwiązaniem. 

 

Główne zalety podpisu mobilnego to:  

 mobilność: w przypadku użycia wariantu mobilnego z podpisu można korzystać na 

dowolnym komputerze podłączonym do Internetu, 

 łatwość użycia – mobilny podpis jest tak prosty w użyciu jak inne funkcje telefonu 

komórkowego, 

 brak potrzeby zakupu dedykowanego czytnika i karty kryptograficznej, 

 bezpieczeństwo porównywalne z tradycyjnym podpisem elektronicznym dzięki 

użyciu bezpiecznego urządzenia, 

 dystrybucja poprzez Biura Obsługi operatora komórkowego, 

 konkurencyjna cena – w 2011 r. koszt zakupu to 10 pln netto miesięcznie
55

.  

 

Podpis mobilny ma też obecnie szerokie zastosowanie:  

 podpisywanie dokumentów w systemie administracji publicznej SEKAP, 

 rejestracja zbiorów danych osobowych – GIODO, 

                                                 

55
 Cennik Plus GSM. http://www.dlafirm.plus.pl/OfertaDlaFirm/Uslugi/WspierajaceProwadzenieFirmy/ePodpis/ 

źródło: własne 
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 składanie wniosków do GUS – eREGON, 

 autoryzacja transakcji na Polskiej Platformie Przetargowej – PWPW, 

 składanie deklaracji w programie Płatnik – ZUS, 

 podpisywanie dyspozycji w systemie bankowości elektronicznej Peako S. A., 

 składanie deklaracji do Urzędu Skarbowego – eDeklaracje, 

 oraz na platformie „Internetowa forma postępowania upominawczego”. 

  

Największą natomiast wadą mobilnego ePodpisu było to, że nie obsługiwał on 

początkowo podpisywania dowolnych dokumentów – jedynie formularze internetowe 

przygotowane przez konkretne instytucje. Wada ta została jednak w roku 2009 wyeliminowana 

wraz z dostarczeniem przez producenta aplikacji CSR Protektor która spełnia wymogi ustawy
56

.  

 

Zagadką pozostaje więc przyczyna, dla której podpis mobilny jest rozwiązaniem mało 

popularnym. Być może jest to spowodowane tym, że tylko jeden operator komórkowy – 

Polkomtel Plus GSM – zdecydował się na wdrożenie tej usługi i jest ona skierowana specjalnie 

dla firm. Jeżeli oferta zostanie skierowana do osób prywatnych i to przez wielu operatorów sieci 

komórkowych to być może podpis mobilny stanie się bardziej powszechny. 

 

3.4 Urzędniczy podpis potwierdzony – schemat PKI 2.0 z mediatorem 

Klasyczny podpis elektroniczny powstał w oparciu o Infrastrukturę Klucza Publicznego 

(PKI - ang. Public Key Infrastructure) czyli rozwiązanie dobrze znane i stosowane na całym 

świecie od ponad 30 lat
57

. Struktura ta była tworzona w czasach, gdy dostęp do Internetu nie był 

powszechny stąd wiele rozwiązań musiało działać off-line. Obecnie sytuacja jest zupełnie inna, 

większość systemów komputerowych jest na stałe podłączona do sieci. Trwają więc prace nad 

rozwinięciem koncepcji PKI aby uzyskać architekturę klucza publicznego w nowej technologii - 

PKI 2.0 - lepiej przystającą do obecnych wymagań oraz pozbawioną dotychczasowych 

ograniczeń. 

 

W latach 2009-2011 pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

prowadzony był zatem projekt badawczy pt. „Infrastruktura bezpiecznego podpisu 

administracyjnego”
58

. Rezultatem projektu było stworzenie przez Instytut Matematyki  

                                                 

56
Deklaracja Zgodności oprogramowania Protektor http://www.mobitrust.pl/public/upload/pliki/deklaracja.pdf   

57
 Zasadę działania PKI opisuję w rozdziale 1.3  niniejszej pracy 

58
 http://www.dnisw.mon.gov.pl/plik/file/Konferencja_C4/DNiSW_badania_krajowe.pdf  
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i Informatyki Politechniki Wrocławskiej wraz z firmą Trusted Information Consulting przeglądu 

technik związanych z nowoczesnym świadczeniem usług podpisu elektronicznego.  

W jego wyniku powstał portal internetowy www.pki2.pl skupiający wyniki analiz  

i przestawiający możliwe rozwiązania. 

 

Podpis potwierdzony dla administracji publicznej 

Jedną z koncepcji, która według grupy PKI 2.0 miałaby usprawnić wykorzystanie 

podpisu elektronicznego w pracy urzędów administracji publicznej jest podpis elektroniczny 

potwierdzony, złożony według schematu z mediatorem.  

 

Specyfika pracy administracji publicznej polega na tym, że urzędnicy są zobowiązani 

świadczyć usługi dla obywateli a w szczególności wydawać decyzje i prowadzić sprawy. 

Zgodnie z obecnie obowiązującym Kodeksem Postępowania Administracyjnego dopuszcza się 

elektroniczną formę wnoszenia pism i elektronicznego dostarczenia odpowiedzi, które muszą 

być elektronicznie podpisane. W nowym rozwiązaniu podpis potwierdzony dostarczałby 

odbiorcy pisma z urzędu wszystkie informacje i potwierdzenia dzięki którym odbiorca mógłby 

zweryfikować otrzymany dokument oraz mieć pewność co do jego prawdziwości  

i kompletności. 

 

Zagrożenia związane z klasycznym schematem PKI 

Obecnie stosowany kwalifikowany podpis elektroniczny do weryfikacji tożsamości 

stosuje certyfikaty wydawane przez Centra Certyfikacji. Przed wystawieniem certyfikatu Punkt 

Rejestracji sprawdza tożsamość osoby w jej obecności z np. dowodem osobistym. Jako, że 

podpis kwalifikowany identyfikuje jedynie osobę fizyczną to zgodnie z ustawą dodatkowe dane 

o podmiocie, a w tym przypadku urzędzie, umieszcza się na jej żądanie. W certyfikacie nie 

zapisuje się ponadto danych o pełnomocnictwach. Raz zapisane w certyfikacie cechy nie są 

możliwe do poprawy więc ich zmiana wiąże się z wystawieniem nowego certyfikatu. Tak więc 

certyfikat wystawiony na imię i nazwisko „Jan Kowalski” z zapisaną dodatkowo cechą opisową 

„Wójt gminy” może być jak najbardziej prawdziwy w momencie wystawiania lecz niezgodny  

z prawdą po roku od wystawienia choć jest teoretycznie w okresie ważności. 

 

Aby podpisać wydawaną decyzję urzędnik musi wskazać dokument w specjalnej 

aplikacji służącej do tego celu. Aplikacja taka nie wymaga dostępu do Internetu, co wynika  

z założeń standardowej infrastruktury PKI ponieważ w czasach kiedy była ona tworzona dostęp 

do Internetu nie był powszechny i stąd zdecydowano o możliwości składania podpisów bez 
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podłączenia do sieci (off-line). Konsekwencją tego jest fakt, że model PKI nie posiada 

mechanizmów kontroli jakie muszą być spełnione zanim podpis będzie mógł być złożony  

– a aplikacja do podpisu mogłaby na przykład łączyć się z hipotetyczną „Centralną Ewidencją 

Wójtów” aby sprawdzić czy „Jan Kowalski” posiada formalne uprawnienia do podpisywania tak 

oznaczonych decyzji. 

 

W większości spraw administracyjnych duże znaczenie ma czas podpisywania 

dokumentu – zwłaszcza, że reguluje go KPA. W tradycyjnym podejściu czas złożenia podpisu 

jest deklarowany przez aplikację podpisującą i jest pobierany z czasu systemowego komputera. 

Można by więc pokusić się o zmianę zegara i podpisanie dokumentu z wcześniejszą datą. Aby 

można było zaufać czasowi podpisu trzeba korzystać z usługi znakowania czasem dokumentów  

i podpisów, która obecnie jest liczona wg. ilości znaczników i jest dosyć kosztowna
59

. 

 

Kolejnym problemem w klasycznym modelu PKI może być sposób weryfikacji ważności 

podpisu – podpis jest ważny jeżeli jego certyfikat kwalifikowany jest ważny (obecnie do dwóch 

lat) lub można udowodnić, że został złożony w okresie ważności tego certyfikatu. W sytuacji, 

gdy administracja publiczna jest zobowiązana do archiwizacji dokumentów przez wiele lat 

konieczne może staje się uzyskanie „postaci archiwalnej” podpisu i przechowywanie go wraz  

z dokumentami – co stwarza konieczność wykupienia przez urząd dodatkowych usług w 

Urzędzie Certyfikacyjnym
60

. 

 

Kwalifikowany podpis jest składany tylko raz ale w celu stwierdzenia czy jest on ważny 

musi zostać poddany weryfikacji za każdym razem, przez każdego z odbiorców. Procedurę tą 

musi więc wykonać odbiorca decyzji ale i inni urzędnicy przeglądający decyzje lub 

przeprowadzający kontrole. Aby można było zweryfikować ważność podpisu trzeba sprawdzić 

jego integralność oraz ważność certyfikatu – wymaga to połączenia on-line z Centrum 

Certyfikacji oraz pobrania listy certyfikatów unieważnionych CRL (ang. Certificate Revocation 

List) – co od każdego z odbiorców a zwłaszcza obywatela, wymaga aktywnego połączenia  

z Internetem. 

 

Możliwe korzyści z wprowadzenia schematu z mediatorem - PKI 2.0 

Rozwiązanie przedstawionych zagrożeń nie jest możliwe w zwykłym modelu PKI stąd 

pomysł na zmianę koncepcji. Wybierając spośród wielu możliwości rozwiązanie oparte o 

                                                 

59
Sigillum PCCE - Cenniki. 2011 http://www.sigillum.pl/sig-cmsws/page/?F;161  

60
 Pokraśniewicz J. Weryfikacja podpisu elektronicznego - jak to robić poprawnie.  

www.enigma.com.pl/pliki/publikacje/prezentacjaISecMan.pdf  
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schemat z mediatorem można by uzyskać nowy rodzaj podpisu – podpis potwierdzony, który 

będzie posiadał następujące cechy
61

: 

 Podpis będzie zawsze ważny – odbiorca nie musi dokonywać dodatkowego 

sprawdzenia ważności podpisu – ponieważ samo sprawdzenie, że dokument jest 

podpisany i nie był zmieniany będzie dowodem jego ważności. 

 Możliwe będzie ograniczenie składania podpisu oraz sprawdzenie uprawnień 

urzędnika podpisującego. Będzie to szczególnie ważne aby sprawdzić, czy 

urzędnik ma prawo reprezentować dany urząd. 

 Potwierdzany będzie czas złożenia podpisu 

 Zapewniona będzie możliwość rozliczania podpisów – czyli powiązanie 

podpisów składanych przez urzędników z prowadzonymi przez nich sprawami 

oraz kontrola przełożonych nad ustalanymi przez nich pełnomocnictwami. 

 

Aby było to możliwe w procesie składania podpisu musi uczestniczyć dodatkowy system 

– Urząd Finalizacji – czyli trzecia strona zaufania. Urząd Finalizacji ma za zadanie wykonanie 

dodatkowej weryfikacji treści podpisywanego dokumentu, jego metadanych oraz uprawnień 

osoby podpisującej. Dopiero stwierdzenie poprawności wszystkich składowych umożliwi 

złożenie podpisu. Proces ten będzie niewidoczny dla urzędnika a przyjęty schemat nie pozwoli 

na podpisanie dokumentu poza systemem.  

 

Za techniczną realizację takiego modelu odpowiada schemat podpisu elektronicznego z 

mediatorem (ang. mediated signature). Polega on na tym, że w momencie wystawiania  

w Centrum Certyfikacji dla danej osoby klucza prywatnego jest on dzielony na dwie części,  

z czego jedna jest przechowywana przez użytkownika, w karcie kryptograficznej (jak przy 

zwykłym podpisie) a druga w Urzędzie Finalizacji, w bezpiecznym module kryptograficznym 

HSM (ang. Hardware Security Module). Podstawową tego typu kryptografii może być algorytm 

kryptograficzny mRSA (mediated RSA czyli rozwinięcie standardowej kryptografii RSA)
62

. 

 

Złożenie podpisu w tym schemacie wymaga użycia części prywatnej klucza 

przechowywanej przez podpisującego jak i przez części prywatnej przechowywanej przez Urząd 

Finalizacyjny. Aplikacja podpisująca musi mieć połączenie przez Internet do Urzędu Finalizacji. 

                                                 

61
J. Czapczyński M. / Tabor M. / Turowski.. http://pki2.eu/images/Publikacje/ 

20110221_pl_zastosowanie_podpisu_potwierdzonego_przez_urzednikow.pdf  
62

 Wikipedia - Podpis_elektroniczny_z_mediatorem  
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Dodatkowo aby podpisywanie zakończyło się sukcesem osoba podpisująca (urzędnik) musi 

spełniać wszystkie warunki zawarte w polityce podpisu. 

 

 Rysunek 27 Schemat składania podpisu z mediatorem (Urządem Finalizacji) 

 

źródło własne, na podstawie: 

http://pki2.eu/images/Publikacje/20110221_pl_zastosowanie_podpisu_potwierdzonego_przez_urzednikow.pdf 

 

Rysunek 28 Schemat użycia podpisu potwierdzonego dla administracji  

 

źródło własne, na podstawie: 

http://pki2.eu/images/Publikacje/20110221_pl_zastosowanie_podpisu_potwierdzonego_przez_urzednikow.pdf 

Tak wystawiony podpis potwierdzony odbiorca może weryfikować jak klasyczny podpis 

– przy użyciu klucza publicznego – stosując zwykły algorytm RSA
63

. 

                                                 

63
 M. Tabor. Podpis elektroniczny powszechnie stosowany – łatwy jak transakcja kartą bankową. Polskie Karty 

2011 Almanach. 2011, strony 331-335  
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Korzyści które mógłby przynieść podpis z mediatorem: 

 Dzięki temu, że klucz prywatny jest podzielony wyciek jednej z jego części nie 

umożliwi fałszowania podpisu 

 Możliwa jest większa kontrola nad wystawianymi podpisami 

 Możliwość sprawdzania dodatkowych warunków w trakcie finalizacji podpisu 

 Uproszczenie weryfikacji podpisu przez odbiorcę 

 

Rozwiązanie z mediatorem może mieć również wady: 

 Przede wszystkim nie jest zgodne z obecnymi regulacjami prawnymi – nie może więc 

być podpisem kwalifikowanym 

 Są to rozwiązania nie sprawdzone w praktyce, bez masowego wdrożenia 

 Czas składania podpisu może być wydłużony np. przy problemach w łączności lub 

dużym obciążeniem Mediatora 

 Generowanie klucza jest bardziej skomplikowane 

 

Teoretyczne rozważania na temat podpisu z mediatorem mimo swojego nowatorskiego 

podejścia nie doczekały się na świecie praktycznej realizacji. Z tego powodu pomysł 

wprowadzenia podpisu z mediatorem, mimo że znalazł się w projekcie ustawy o dowodach 

osobistych zawierających podpis elektroniczny pl.ID, najprawdopodobniej nie zostanie w Polsce 

zaimplementowany.  

 

Jak stwierdził Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Piotr Kołodziejczyk na posiedzeniu komisji w sprawie zmiany ustawy o dowodach osobistych  

w dniu 25 maja 2011
64

: 

„Doszliśmy do wniosku, że dla podniesienia bezpieczeństwa całego procesu wdrożenia 

elektronicznego dowodu osobistego warto zrezygnować z eksperymentu, jakim był mediator, 

który został zapisany w projekcie uchwalonym w ubiegłym roku. Przypomnę, że mediator to takie 

rozwiązanie techniczne, które współdzieliło podpis zainicjowany kluczem prywatnym przez 

obywatela, przez zaufaną trzecią stronę, co dawało potencjalnie dużą korzyść, czyli precyzyjne 

określenie czasu, w którym podpis został złożony. Podjęcie ryzyka wdrożenia rozwiązania, które 

de facto nigdzie indziej nie zostało zaimplementowane, nie jest opatrzone dodatkowymi 

korzyściami(…)”.  

                                                 

64
 Druki Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Biuletyn 5103/VI Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych 

http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/wgskrnr6/ASW-281 
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Rozdział 4  Profil Zaufany platformy ePUAP – alternatywa dla podpisu 

kwalifikowanego w kontaktach z administracją publiczną 

4.1 Platforma ePUAP 

„Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej” (w skrócie ePUAP) jest to 

system informatyczny tworzony  przez Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji od 2004 roku. Jest to rodzaj pojedynczego punktu dostępu 

w Internecie, przez który można kontaktować się z urzędami administracji publicznej czyli tzw. 

„jedno okienko”, w którym w jednym miejscu dostępne są usługi wielu urzędów administracji 

publicznej. Platforma ePUAP świadczy swoje usługi zarówno dla administracji jak i dla 

obywateli. Za sprawne funkcjonowanie ePUAP odpowiada minister właściwy dla spraw 

informatyzacji – a więc obecnie w roku 2011 jest to Minister Spraw Wewnętrznych  

i Administracji. To właśnie on jest administratorem danych osobowych użytkowników 

zawartych na platformie – w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.  

 

Platforma ePUAP dostępna w Internecie pod adresem www.epuap.gov.pl budowana jest 

etapami, co jest związane ze sposobem jej finansowania z środków unijnych. Obecnie w ramach 

projektu ePUAP2, który jest realizowany w latach 2009-2013, platforma została 

unowocześniona i od czerwca 2011 r. zaczyna oferować więcej usług – w tym nowy rodzaj 

uwierzytelnienia – Profil Zaufany. 

 

Dzięki stworzeniu wspólnej platformy instytucje publiczne nie muszą oddzielnie wdrażać 

swoich systemów dzięki czemu można uzyskać zmniejszenie kosztów, ujednolicenie systemów 

oraz ułatwienie wymiany informacji między instytucjami. Nie zastępuje ona jednak systemów 

dziedzinowych wykorzystywanych w urzędach (np. systemów obiegu dokumentów), ale dzięki 

ujednoliceniu sposobu komunikacji ułatwia ich integrację ze wspólną platformą. Jest więc swego 

rodzaju bramą przez którą obywatel ma dostęp do systemów administracji, czyli w założeniu ma 

stanowić jednolity interfejs do usług wszystkich usług urzędów dostępnych publicznie. 

 

Głównym celem ePUAP-u jest stworzenie elektronicznego kanału dostępu do usług 

administracji publicznej, który będzie jednolity, bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi 

przepisami. Z usług tych, które są odpowiednio skatalogowane, mogą korzystać obywatele 

(relacja Government to Citizen czyli G2C), firmy (relacja Government to Business czyli G2B 

oraz jednostki administracji (relacja Government to Government - G2G). 

 

http://www.epuap.gov.pl/
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Platforma ta ma zapewnić przede wszystkim przekazywanie informacji oraz dostarczanie 

dokumentów zgodne z obowiązującymi przepisami poprzez: 

 udostępnienie usługi uwierzytelnienia i autoryzacji uczestników komunikacji czyli 

osób, organizacji oraz systemów komputerowych, 

 udostępnienie usługi przesyłania dokumentów elektronicznych z zapewnieniem 

prawnych obowiązków administracji – na przykład z zapewnieniem Urzędowego 

Potwierdzenia Odbioru, 

 usługi powiadamiania odbiorców, 

 usługi uwierzytelnienia dokumentów poprzez ich podpisanie, znakowania czasem – 

czyli Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym, 

 usługi płatności elektronicznych które mogą być wymagane przy prowadzeniu 

niektórych spraw z administracją publiczną. 

 

Ponadto ePUAP ułatwia urzędom integrację poprzez tworzenie wspólnych aplikacji dla 

wszystkich urzędów, dostarczanie wzorców dokumentów, wzorców transformacji i weryfikacji 

danych oraz publikowanie rekomendacji odnośnie interoperacyjności. Procesy komunikacji 

pomiędzy obywatelem oraz urzędami mogą zostać zautomatyzowane poprzez automatyczne 

przekazywanie danych pomiędzy urzędami. Dzięki możliwości zastosowania wstępnej 

weryfikacji danych wnioski i dane trafiające do urzędów są mniej narażone na pomyłki – dobrze 

przygotowane formularze, które obywatel wypełnia na platformie od razu sygnalizują błędnie 

podane lub niepełne informacje.  

 

Dla zapewnienia otwartości Platforma ePUAP korzysta z ogólnie znanych oraz 

dostępnych technologii, takich jak : 

 XML
65

 - najbardziej uniwersalny standard wymiany dokumentów między systemami 

 Web Services - mechanizmy komunikacji pomiędzy różnymi systemami w sieci 

 

Równolegle z właściwą platformą uruchomiona jest środowisko testowe platformy 

ePUAP
66

 oraz udostępniona została obszerna dokumentacja dla firm integratorów systemów
67

. 

 

                                                 

65
 XML – Extensible Markup Language - uniwersalny język przeznaczony do reprezentowania różnych danych w 

strukturalizowany sposób.  http://pl.wikipedia.org/wiki/XML 
66

 Testowy ePUAP dostępny pod adresem http://test.epuap.gov.pl 
67

 Strona główna ePUAP > zakładka Pomoc > Integratorzy 
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Przed wprowadzaniem Platformy każdy obywatel pragnący skontaktować się z urzędami 

w sposób elektroniczny musiał posiadać dostęp do wielu portali internetowych tych urzędów 

(choć na przykład platformy regionalne, takie jak SEKAP lub Cyfrowy Urząd - Wrota 

Małopolski
68

, gromadziły i ujednolicały usługi urzędów z danego regionu), oraz wielokrotnie 

musiał podawać te same dane. Również uzyskiwanie odpowiedzi i przenoszenie pism z urzędu 

do urzędu wymagało dodatkowej „pracy”. 

 

Rysunek 29 Schemat elektronicznych kontaktów z urzędem przed wprowadzeniem ePUAP 

 

 

źródło: własne 

 

 

Obecnie dzięki centralizacji kontaktu i skatalogowaniu usług na Platformie przepływ 

informacji jest znacznie uproszczony. 

  

                                                 

68
 Cyfrowy Urząd dostępny jest w Internecie pod adresem http://wrotamalopolski.pl i gromadzi usługi elektroniczne 

urzędów administracji publicznej z Województwa Małopolskiego. 
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Rysunek 30 Schemat elektronicznych kontaktów z urzędem z wykorzystaniem ePUAP 

 

źródło: własne 

 

Główne korzyści wprowadzenia wspólnej platformy ePUAP dla administracji publicznej: 

 uproszczenie tworzenia systemów e-urzędu – na przykład poprzez dostarczenie 

urzędom gotowej funkcjonalności Elektronicznej Skrzynki Podawczej, 

 upowszechnienie elektronicznego dostępu do usług urzędów, 

 zwiększenie ilości usług urzędów dostępnych drogą elektroniczną. 

 

Natomiast obywatele zyskują: 

 zgromadzenie usług urzędów w jednym miejscu – poprzez Internet, 

 oszczędność czasu i pieniędzy poprzez wyeliminowanie potrzeby odwiedzenia 

urzędu lub poczty, 

 zapewnienie elastyczności dostępu – platforma dostępna jest 24 godziny na dobę, z 

dowolnego miejsca na świecie, 

 możliwość składania opłat za usługi urzędów drogą elektroniczną, 

 ujednolicenie i zebranie w jednym miejscu bazy dokumentów potrzebnych do 

załatwienia spraw, 

 wspólne uwierzytelnienie do wszystkich podmiotów obecnych na platformie, 

 bezpłatna funkcjonalność odpowiadająca kwalifikowanemu podpisowi 

elektronicznemu
69

. 

                                                 

69
 Od momentu wprowadzenia Profilu Zaufanego 
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Tak więc dzięki korzystaniu z platformy ePUAP możliwe staje się korzystanie z części 

usług administracji publicznej bez wychodzenia z domu, w dowolnym czasie i miejscu, bez 

poszukiwania stron internetowych poszczególnych urzędów  - czyli oszczędzając czas  

i pieniądze. 

 

Do czerwca 2011 wykorzystanie platformy ePUAP było jednak niewielkie ponieważ do 

korzystania z niej każdy uczestnik był zobowiązany do posiadania kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego – jako jedynej prawnie akceptowanej metody uwierzytelnienia. Od dnia  

9 czerwca 2011 sytuacja radykalnie zmieniła się za sprawą uprawomocnienia się przepisów 

wykonawczych, które pozwoliły na wygodniejszą metodę potwierdzania tożsamości  

w kontaktach z administracją publiczną – czyli Profil Zaufany – który w tym przypadku jest 

równoważny kwalifikowanemu podpisowi elektronicznemu
70

. 

 

Dodatkowo nowelizacja Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne z 17 lutego 2005 r.
71

 która wraz ze zmianami weszła w życie od 1 lipca 

2011 r.
72

 określa, że uwierzytelnienie do systemów elektronicznych administracji publicznej 

może nastąpić przy wykorzystaniu: 

 profilu zaufanego ePUAP,  

 kwalifikowanego certyfikatu – zawartego w kwalifikowanym podpisie elektronicznym, 

 lub zastosowanie innych technologii 

chyba że przepisy odrębne przewidują obowiązek dokonania czynności w siedzibie podmiotu 

publicznego (osobiste stawiennictwo). 

 

Przepisy te otwierają więc drogę do bardziej powszechnego dostępu do elektronicznej 

komunikacji z urzędami. 

 

  

                                                 

70
 Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, (…) profilu zaufanego 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej - Dz.U. 2011 nr 93 poz. 547 
71

 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania - Dz.U. 2005 nr 

64 publiczne poz. 565  
72

 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych - Dz.U. z 2010 r. Nr 167,poz. 1131  
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4.2 Definicja Profilu Zaufanego 

Zgodnie z prawną definicją: 

„Profil zaufany ePUAP to zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub 

osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony 

przez organ podmiotu określonego w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne”. 

 

Jest to rozwiązanie techniczno–prawne wprowadzone przez Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji mające ułatwić obywatelom kontakty i załatwianie spraw  

z administracją publiczną – bez potrzeby posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego – 

ale z zachowaniem wszystkich jego cech. 

 

Profil Zaufany ma zatem umożliwiać potwierdzenie podpisu składanego przez podmioty 

w przy przesyłaniu informacji w ramach platformy ePUAP i jest on nierozerwalnie z tą 

platformą związany. 

 

W bardziej przystępny sposób można opisać Profil Zaufany jako analogię konta, które 

zakłada się w dowolnym innym portalu internetowym, na przykład w serwisie aukcyjnym 

Allegro.pl. Założenie konta jest w obu tych przypadkach podobne. Podmiot, czyli na przykład 

osoba prywatna, zakłada swoje konto na platformie poprzez wybranie nazwy użytkownika  

i hasła oraz podanie kompletu danych osobowych i teleadresowych
73

 takich jak adres e-mail do 

kontaktu w ramach ePUAP
74

.  

 

Różnica polega na sposobie ich potwierdzenia – udowodnienia, że są one prawdziwe.  

W przypadku serwisu Allegro.pl potwierdzenie danych jest tylko częściowe – zazwyczaj polega 

na tym, że Allegro.pl wysyła na adres deklarowany w koncie tradycyjny list który zawiera 

odpowiedni kod autoryzujący – a więc potwierdza się zasadniczo jedynie adres pocztowy.  

 

Platforma ePUAP wymaga od osoby rejestrującej Profil Zaufany podania większej ilości 

danych – oprócz takich jak imię i nazwisko, identyfikator użytkownika należy podać PESEL, 

dane teleadresowe oraz adres e-mail. Proces „zaufania” polega więc na zadeklarowaniu tych 

danych w odpowiednim formularzu na ePUAP-ie, złożeniu „wniosku o nadanie profilu 

                                                 

73
 Dane kontaktowe, są potrzebne jeżeli odpowiedź podmiotu administracji publicznej może nastąpić jedynie drogą 

tradycyjną - przez pocztę. 
74

 Wymagane dane są wyszczególnione w rozporządzeniu Dz.U. 2011 nr 93 poz. 546 
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zaufanego dla użytkownika” a następnie potwierdzeniu ich w trakcie osobistej wizyty w jednym 

z urzędów. Urzędnik dokonuje wtedy weryfikacji danych z dowodem osobistym lub paszportem 

oraz centralną bazą danych PESEL. 

 

Rodzaje urzędów, które są uprawnione do potwierdzania Profili Zaufanych są 

wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego  

i są to: 

 urzędy wojewódzkie, 

 oddziały ZUS, 

 urzędy skarbowe, 

 konsulaty, 

 a także urzędy gmin, które uzyskają na to zgodę ministra. 

 

Statystyki z dnia 2 czerwca 2011 pokazują, że profil można „potwierdzić” w 564 

punktach, w tym w: 399 urzędach skarbowych, 16 urzędach wojewódzkich i 18 ich delegaturach 

oraz w 4 oddziałach ZUS, 127 konsulatach
75

. 

 

W trakcie tej jedynej wizyty osoba odręcznie podpisuje wniosek i po sprawdzeniu przez 

urzędnika poprawności danych profil zostaje oznaczony jako zaufany. Urzędnik może podpisać 

Profil zarówno swoim elektronicznym podpisem kwalifikowanym jak i przy użyciu Profilu 

Zaufanego na ePUAP. Od tego momentu przez trzy lata (obecnie Profil Zaufany jest ważny 

przez trzy lata ale będzie można go przedłużyć na taki sam okres
76

 ), obywatel będzie miał 

możliwość załatwiania części spraw z urzędami administracji publicznej w formie elektronicznej 

– bez kolejnych wizyt i bez odręcznego podpisywania papierowych dokumentów – 

wykorzystując jedynie platformę ePUAP oraz pocztę elektroniczną. 

 

4.3 Wspólne uwierzytelnienie i autoryzacja 

Wspomniana wcześniej usługa wspólnego uwierzytelniania i autoryzacji uczestników jest 

ważnym elementem Platformy ePUAP, który znajduje coraz szersze zastosowanie w integracji 

systemów administracji. Jest ona oparta o koncepcję „Single Sign-On” – pojedynczego 

logowania, która ma rozwiązać problem zakładania oddzielnych kont i pamiętania haseł do wielu 

                                                 

75
 http://cpi.mswia.gov.pl/portal/cpi/414/1716/Profil_zaufany.html  

76
 Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania(…) profilu zaufanego 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej  
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systemów dostępnych w Internecie
77

. Mimo powszechnego wykorzystania pojedynczego 

logowania w sieciach lokalnych, na przykład w oparciu o technologie LDAP lub Microsoft 

Active Directory, w Internecie problemem może być brak zaufania uczestniczących stron  

i mnogość standardów. W przypadku wspólnego uwierzytelnienia przez ePUAP zaufanie 

zapewnia fakt, że za prawdziwość danych odpowiada MSWiA. W dużym uproszczeniu 

koncepcja pojedynczego logowania polega ona na tym, że stworzony jest centralny serwer 

przechowujący dane o użytkownikach (w ePUAP – o osobach i podmiotach posiadających profil 

zaufany) który jest „dostawcą tożsamości”. Oprócz samego przechowywania aktualnych 

informacji może on dane te przekazywać do innych podmiotów świadczących usługi on-line 

czyli Dostawców
78

. W takim przypadku Dostawca nie musi przechowywać aktualnej bazy 

danych użytkowników ani wprowadzać własnych mechanizmów uwierzytelnienia ponieważ  

w trakcie logowania użytkownicy będą korzystali z gotowego rozwiązania na platformie ePUAP. 

 

Aby wyeliminować problem wielu standardów zdecydowano się na zastosowanie ogólnie 

przyjętego i otwartego standardu SAML 2.0 
79

. Jest to protokół opracowany przez agencję 

standaryzującą OASIS, który zapewnia przekazywanie informacji o uwierzytelnieniu  

i autoryzacji pomiędzy Dostawcami usług a Dostarczycielem Tożsamości. Standard SAML jest 

oparty o komunikaty XML i bazuje na standardowych technologiach wykorzystywanych  

w serwerach stron internetowych WWW. Dodatkowo ePUAP dostarcza bogatą dokumentację 

techniczną wraz z przykładami realizacji wspólnego logowania. 

 

Wspólne logowanie na tyle ułatwia integracje systemów, że dotychczas (lipiec 2011 r.) 

wykorzystywana jest ona na przykład przez
80

: 

 portal Ministerstwa Gospodarki - Pojedynczy Punkt Kontaktowy – wykorzystanie 

systemów uwierzytelniających i autoryzujących SAML 2.0 i SSO na ePUAP, 

 portal Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – udostępniający weryfikację  

on-line danych  CEPIK za pośrednictwem ePUAP o prawach jazdy i  dowodach 

rejestracyjnych, 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

 portal Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

                                                 

77
 Innym przykładem Single Sign On (SSO) może być np. wspólne logowanie jednym kontem pocztowym Gmail 

do wszystkich usług firmy Google 
78

 Z j. angielskiego Identity Provider (IDP) oraz Service Provider (SP)  
79

 Security Assertion Markup Language - Standard SAML 2.0. http://www.oasis-open.org/standards#samlv2.0  
80 

Konferencja pt. „Nowoczesna administracja ePUAP nowych możliwości”  

 



 

 67  

 

 Uniwersytet Jagielloński - Informacje dla kandydatów na temat rekrutacji, 

 Urząd Celny – Jedno Okienko Celne, 

 portal Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP). 

 

Rysunek 31 Wspólne uwierzytelnienie ePUAP w portalu EU-GO 

 

źródło: http://konferencja2011.comarch.pl/files/materialy_pokonferencyjne/prezentacje_ePUAP_2011_dzien_pierwszy/ 

platforma_epuap.pdf 

 

Identyfikacja osób korzystających ze wspólnego logowania zawsze następuje w jednym 

miejscu – na platformie ePUAP. Może natomiast następować przy użyciu różnych technologii.  

 

4.4 Kwalifikowany podpis elektroniczny w platformie ePUAP 

 

Podpis elektroniczny potwierdzony kwalifikowanym certyfikatem w ramach platformy 

ePUAP może być wykorzystany na trzy sposoby: 

 do uwierzytelnienia – czyli do zalogowania się do platformy, 

 do podpisywania dokumentów przesyłanych w ramach platformy, 

 do samozaufania Profilu Zaufanego. 

 

Uwierzytelnienie 

Logowanie do platformy przy użyciu kwalifikowanego podpisu polega na podpisaniu 

przez użytkownika kluczem prywatnym losowego ciągu znaków (zwanego biletem) który 
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przesyła platforma. Po podpisaniu bilet jest odsyłany do platformy, która weryfikuje złożony 

podpis. Wymaga to wcześniejszego skonfigurowania przeglądarki internetowej i zainstalowaniu 

odpowiedniego dodatku. Obsługiwane są wszystkie popularne przeglądarki takie jak: 

Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.x, Opera 11.50, Google Chrome 10 i nowsze wersje 

wymienionych przeglądarek
 81

. 

 

Rysunek 32 Logowanie ePUAP przy użyciu certyfikatu 

 

źródło http://www.epuap.pl 

 

Metoda ta w oczywisty sposób zwiększa bezpieczeństwo – jak wcześniej omawiane 

metody autoryzacji dwuskładnikowej 
82

. Aby uzyskać dostęp do platformy użytkownik musi 

posiadać zestaw do składania podpisu elektronicznego (bezpieczne urządzenie-czytnik i kartę 

kryptograficzną zawierającą ważny certyfikat) oraz kod PIN zabezpieczający certyfikat 

kwalifikowany. Niedogodnością jest konieczność wcześniejszego przygotowania komputera –

zainstalowania wymaganego oprogramowania oraz posiadania przy sobie zestawu do składania 

podpisu – co może stanowić problem np. w podróży lub przy naprzemiennym korzystaniu  

z podpisu w pracy i domu. 

 

Podpisywanie dokumentów i weryfikacja podpisów 

Przed wprowadzeniem Profilu Zaufanego jedyną metodą podpisywania dokumentów 

przesyłanych w ramach platformy było użycie podpisu kwalifikowanego. Jako, że w Polsce nie 

obowiązuje tylko jeden format kwalifikowanego podpisu elektronicznego to platforma ePUAP 

musiała zostać przygotowana do obsługi wszystkich trzech standardów: 

 XAdES – XML Advanced Electronic Signatures 
83

 – format podpisu związany z XML, 

                                                 

81
 Pełna instrukcja dostępna jest na ePUAP w dziale Pomoc\ Instrukcja korzystania z certyfikatu: http://epuap.gov.pl 

 
82

 Więcej informacji o autoryzacji dwuskładnikowej przedstawiam w rozdziale 3.2  niniejszej pracy. 
83

 Format XAdES jest promowany przez Unię Europejską a w Polsce przez MSWiA – 

http://pl.wikipedia.org/wiki/XAdES 
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 CAdES - CMS Advanced Electronic Signatures – uszczegółowienie ogólnego standard 

Cryptographic Message Syntax aby spełniał on wymogi dla kwalifikowanego podpisu w Unii 

Europejskiej, 

 PAdES – PDF Advanced Electronic Signatures – zaawansowany podpis elektroniczny w 

plikach PDF). 

 

Odbiorcy korzystający z platformy ePUAP mają dzięki temu możliwość weryfikowani 

wszystkich formatów kwalifikowanego podpisu elektronicznego, niezależnie od technologii  

w jakiej podpisy zostały złożone.  

 

Dodatkowo możliwa jest weryfikacja podpisów kwalifikowanych wydawanych na terenie 

Unii Europejskiej na podstawie list TSL. Listy Trusted Service Status List czyli „Listy statusów 

usług zaufanych” zawierają informacje dotyczące statusu nadzoru i akredytacji 

Kwalifikowanych Urzędów Certyfikacyjnych związanych z podpisem elektronicznym – to jest 

wydających certyfikaty kwalifikowane zgodnie z zapisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady: 1999/93/WE 
84

. Listy TSL dostarczają informacji, którzy wystawcy podpisu są 

kwalifikowanymi w danym państwie oraz jakie usługi związane z podpisem elektronicznym 

podlegają nadzorowi w danym państwie. Listy TSL odgrywają istotną rolę w międzynarodowej 

wymianie dokumentów elektronicznym opatrzonych podpisem elektronicznym. 

Obecnie w ramach ePUAP możliwa jest weryfikacja podpisu dla ok. 90 centrów certyfikacji w 

Unii Europejskiej. 

 

Podobnie jak przy uwierzytelnianiu osoby przy dostępu do platformy, podpisywanie 

dokumentów przesyłanych z platformy do Urzędów wymaga wcześniejszego przygotowania 

komputera oraz posiadania całego zestawu do składania podpisu elektronicznego. Po 

wypełnieniu odpowiedniego dokumentu, wskazaniu odbiorcy pisma i dołączeniu załączników 

ePUAP prezentuje okna podglądu i podpisania dokumentu. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

84
  Polskimi zaufanymi listami TSL zarządza Narodowe Centrum Certyfikacji – NCCert – podlegające  

Narodowemu Bankowi Polskiemu 
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Rysunek 33 Wybór sposobu podpisania dokumentu 

 

źródło: epuap.pl 

Po wybraniu opcji „Podpisz certyfikatem” system operacyjny użytkownika otworzy okno 

wyboru certyfikatu. Jest ono zależne od dostawcy certyfikatu kwalifikowanego i od 

oprogramowania właściwego do składania podpisu. Gdy użytkownik wybierze swój certyfikat  

i potwierdzi dostęp do bezpiecznego urządzenia kodem PIN platforma ePUAP podpisze 

dokument oraz automatycznie wywoła operację weryfikacji podpisu i wyświetli jej wynik. 

Weryfikacji podlega stan certyfikatu (czy jest ważny, czy znany jest wystawca kwalifikowanego 

certyfikatu, czy dostępne są listy OCSP
85

 i CRL
86

 do sprawdzania unieważnionych certyfikatów) 

oraz stan podpisanego dokumentu. 

 

 

Rysunek 34 Wynik weryfikacji podpisu - poprawny oraz niepoprawny 

 

źródło: epuap.pl 

 

                                                 

85
 Online Certificate Status Protocol – protokół komunikacyjny umożliwiający określenie czy certyfikat jest 

„poprawny”, „unieważniony” czy „nieznany” 
86

 Certificate Revocation Lis - Lista unieważnionych certyfikatów publikowana przez organ certyfikujący 
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Przy sprawdzaniu podpisu dokumentu brane są pod uwagę czy podpis jest zgodny  

z dokumentem, czy dokument zawiera odpowiednią ilość załączników, czy posiada on poprawną 

strukturę oraz czy jest podpisany. Gdy podpis został złożony na tym dokumencie elektronicznym 

przy pomocy ważnego certyfikatu wystawionego przez Kwalifikowane Centrum Certyfikacji to 

ma on taką samą moc prawną jak odręczny podpis złożony na dokumencie papierowym – jest 

wiążący. Mimo poprawnego podpisania nie wysłany e-dokument może być dalej edytowany. 

Każda zmiana treści spowoduje, że wcześniej złożony podpis stanie się niepoprawny – należy go 

usunąć i ponownie podpisać dokument. Platforma umożliwia też wysłanie dokumentu bez 

podpisu elektronicznego ale w zależności od konkretnej sytuacji – może nie mieć on mocy 

prawnej. 

 

Platforma ePUAP umożliwia sprawdzanie podpisów elektronicznych i podpisywanie 

dokumentów nie tylko podczas zwykłego korzystania z niej przez przeglądarkę internetową, ale 

również, dzięki wsparciu dla standardu DSS (OASIS Digital Signature Services), umożliwia 

automatyzację przesyłania dokumentów na serwer w celu podpisania. Możliwa jest dzięki temu 

integracja innych serwisów łączących się z ePUAP przy pomocy Web Services a więc łatwiejsza 

obsługa podpisywania i weryfikowania podpisanych dokumentów
87

. 

 

Samozaufanie Profilu Zaufanego 

Kolejnym zastosowaniem klasycznego podpisu elektronicznego w ramach ePUAP jest 

„samozaufanie” Profilu Zaufanego. Zwykły proces potwierdzenia Profilu Zaufanego – wizyta  

w urzędzie – ma na celu weryfikację danych osobowych wpisanych przez użytkownika. Ale 

skoro użytkownik posiada już kwalifikowany podpis elektroniczny, który jednoznacznie 

wskazuje jego tożsamość, to może on sam potwierdzić poprawność zadeklarowanych informacji 

poprzez podpisanie swojego Profilu. Dane takie jak imię, nazwisko i numer PESEL zapisane  

w certyfikacie podpisu kwalifikowanego porównywane są z tymi w Profilu Zaufanym oraz 

dodatkowo weryfikowane z rejestrami centralnymi PESEL. Aby operacja ta powiodła się numer 

PESEL w certyfikacie powinien być wprowadzony w węźle „Podmiot” o strukturze 

SERIALNUMER = PESEL:XXXXXXXXXXX 
88

. W przypadku, gdy wszystkie dane są zgodne 

następuje „samozaufanie” i możliwe jest pełne korzystanie z Profilu Zaufanego. 

 

 

                                                 

87
 Prezentacja ePUAP „Nowoczesna administracja ePUAP nowych możliwości” 

88
 Specjalne wymagania w przypadku samozaufania PZ http://cpi.mswia.gov.pl/portal/cpi/415/3059/ 
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4.5 Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym 

Platforma definiuje podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP jako: 

„Podpis złożony przez użytkownika konta ePUAP, do którego zostały połączone informacje 

identyfikujące zawarte w Profilu Zaufanym ePUAP, a także: 

 jednoznacznie wskazujący Profil Zaufany ePUAP osoby, która wykonała podpis,  

 zawierający datę czas wykonania podpisu,  

 jednoznacznie identyfikujący konto ePUAP osoby, która wykonała podpis,  

 autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP, 

 potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP” 
89

 . 

 

Jako, że podpis potwierdzony jest zintegrowany z ePUAP to do jego użycia nie ma 

potrzeby posiadania jakiegokolwiek urządzenia do składania podpisu lub certyfikatu po stronie 

osoby podpisującej. Całą operację wykonuje się w przeglądarce internetowej. Po wybraniu 

odpowiedniego formularza i wypełnieniu treścią otrzymuje się gotowy dokument. Tak jak każdy 

inny wniosek przesyłany do urzędu wymaga on uwierzytelnienia, czyli podpisania – co w formie 

tradycyjnej jest równoznaczne z podpisem odręcznym. Użytkownik dokonuje tego poprzez 

wybranie opcji „Podpisz profilem zaufanym” i podanie jednorazowego kodu autoryzacyjnego
90

. 

To platforma ePUAP jest więc odpowiedzialna za wszelkie operacje kryptograficzne 

dokonywane na dokumencie (na formularzach wypełnionych danymi). Użytkownik nie widzi 

wszystkich tych czynności a jedynie otrzymuje w wyniku podpisany dokument. Wewnątrz 

swojej infrastruktury ePUAP posiada odpowiednie bezpieczne urządzenia do składania 

podpisów HSM
91

 oraz korzysta z kwalifikowanych certyfikatów i podpisów elektronicznych 

dostarczanych przez Sigillum PCCE
92

. 

  

                                                 

89
 Definicja podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym jest dostępna w dokumentacji ePUAP  

90
 Pełną procedurę składania podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym przedstawiam w rozdziale: Rozdział 5  

91
 Hardware Security Module – sprzętowy moduł kryptograficzny 

92
 Strona internetowa ePUAP > O ePUAP > Nota prawna 
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Rysunek 35 Składanie podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym (ZP) 

 

źródło www.administracja.comarch.pl 

Moc prawną podpisu potwierdzonego profilem zaufanym zapewnia ustawa z dnia 12 

lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, a w szczególności Artykuł 20b, który brzmi:
93

 

 

1. „Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP wywołuje skutki prawne, jeżeli został 

utworzony lub złożony w okresie ważności tego profilu.  

2. Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu 

podpisem własnoręcznym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.  

3. Nie można odmówić ważności i skuteczności podpisowi potwierdzonemu profilem 

zaufanym ePUAP tylko na tej podstawie, że istnieje w postaci elektronicznej lub zmianie 

uległy dane inne niż służące do potwierdzenia profilu zaufanego.” 

 

Wynika z tego, że w przypadku kontaktów z administracją publiczną podpis 

potwierdzony profilem ePUAP jest równoważny podpisowi kwalifikowanemu. Obydwa rodzaje 

podpisu elektronicznego są równoważne podpisowi odręcznemu ale tylko jeśli pozwalają na to 

szczegółowe przepisy.  

                                                 

93
 Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne - Dz.U. 2010 nr 40 poz. 230  
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4.6 Zalety i wady Profilu Zaufanego 

Podpis elektroniczny potwierdzony Profilem Zaufanym jest częścią funkcjonalności 

Profilu Zaufanego. Ten zaś jest częścią platformy ePUAP. Ta hierarchiczna zależność powoduje, 

że zalety i wady całej platformy wpływają na zalety i wady wszystkich jej komponentów. 

Ograniczenia, które je otaczają to przede wszystkim przepisy prawne a nie kwestie techniczne. 

 

Zalety ePUAPu jako wspólnej platformy komunikacji między obywatelami a urzędami, 

wynikają z tego, że ePUAP: 

 zapewnia jednolity sposób wymiany informacji pomiędzy administracją publiczną, 

 spełnia pełne wymogi procedury doręczenia elektronicznego dokumentów zgodnie  

z art. 46 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
94

, 

 umożliwia pełną integrację urzędowych systemów elektronicznego obiegu dokumentów 

–zarówno na wejściu jak i na wyjściu – co automatyzuje komunikację, 

 jest otwarty na integrację z innymi systemami np. wrotami regionalnymi, 

 regulacje prawne pozwalają na załatwianie części spraw za pomocą ePUAP. 

 

Głównymi zaletami Profilu Zaufanego jest jednak to, że Profil Zaufany: 

 jest bezpłatny, 

 rejestracja i potwierdzenie Profilu Zaufanego odbywają się szybko, 

 jest łatwy w użyciu, 

 nie ma specjalnych wymagań technicznych, 

 dokumentacja używania Profilu Zaufanego jest bardzo czytelna. 

 

Do wad Profilu Zaufanego, ale i całej platformy, należy zaliczyć przede wszystkim: 

 jego użycie jest ograniczone jedynie do administracji publicznej, 

 urzędy mogą ale nie muszą publikować swoje usługi cyfrowe w ramach platformy 

ePUAP, 

 liczba usług urzędów udostępnionych na ePUAP jest obecnie niewielka, 

 brak szeroko zakrojonej akcji promocyjnej mającej na celu rozpropagowanie używania 

Profilu Zaufanego. 

 

Podpis elektroniczny potwierdzony Profilem Zaufanym może więc zastąpić bezpieczny 

podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem ale tylko  

                                                 

94
 To jest np. automatyczne generowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), itp. 
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w przypadku większości kontaktów z administracją publiczną. Nie może on zastąpić 

bezpiecznego podpisu np. przy podpisywaniu umów cywilno-prawnych, w sądownictwie lub  

w innych sytuacjach, w których przepisy szczegółowe wymaga innego sposobu 

uwierzytelnienia. Dlatego obydwa te rozwiązania będą występowały równolegle i nie spowodują 

zmniejszenia roli podpisu kwalifikowanego. 

 

Dla osób nie posiadających obecnie podpisu kwalifikowanego Profil Zaufany stanowi 

więc wystarczające rozwiązanie – jeśli będą chciały załatwiać sprawy urzędowe. Zakup 

komercyjnego podpisu kwalifikowanego, tylko po to aby wysłać parę pism do urzędu, nie 

wydaje się dobrym rozwiązaniem. Na tym polu Profil Zaufany sprawdza się praktycznie już 

teraz. 

 

Profil Zaufany może jednak być przydatny dla osób, które już zakupiły podpis 

kwalifikowany. Przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż pięciu pracowników są przecież 

zobligowane do posiadania kwalifikowanego podpisu w celu składania deklaracji ZUS. Nasuwa 

się tu jednak pytanie – po co zakładać Profil Zaufany jeśli osoba posiadająca podpis 

kwalifikowany może logować się do Platformy oraz podpisywać wszystkie dokumenty  

w ramach ePUAP? Funkcjonalności te teoretycznie się dublują. 

 

Otóż Profil Zaufany może być atrakcyjną alternatywą dla używania podpisu 

kwalifikowanego, ponieważ jest prostszy w użyciu.  

 

W celu wysłania pism do urzędu nie trzeba za każdym razem posiadać przy sobie 

zestawu do składania podpisu elektronicznego – przy użyciu Profilu Zaufanego wystarczy 

jedynie przeglądarka internetowa i dostęp do poczty elektronicznej.  

 

Dodatkowo, do użycia tradycyjnego podpisu kwalifikowanego na komputerze musi być 

zainstalowane pełne oprogramowanie, sterowniki do czytnika kart kryptograficznych, wtyczki 

do przeglądarek internetowych oraz środowisko Java. Nie wszystkie przeglądarki internetowe 

były zgodne z oprogramowaniem podpisującym a w przypadku „egzotycznych” systemów 

operacyjnych często nie było ono w ogóle dostępne.  

 

Obecnie posiadacz podpisu kwalifikowanego musi tylko za pierwszym razem skorzystać 

z systemu komputerowego, który w pełni wspiera składanie podpisu (np. z oprogramowaniem 

Microsoft Windows i przeglądarką Internet Explorer) – i w nim dokonać samozaufania Profilu. 
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Nie musi więc nawet udawać się do urzędu w celu potwierdzenia danych. Od tego momentu 

będzie miał możliwość podpisywania e-dokumentów podpisem potwierdzonym Profilem 

Zaufanym – niezależnie od systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej. Możliwe stanie 

się na przykład podpisywanie dokumentów na ePUAP na urządzeniach przenośnych typu tablet 

lub smartphone które z racji swojej konstrukcji nie posiadają złącz (najczęściej złącza USB lub 

starszego złącza szeregowego COM) do których można podłączać czytnik kart 

kryptograficznych z certyfikatem kwalifikowanym. 

 

Mimo swoich wad Profil Zaufany z dnia na dzień zyskuje coraz większą popularność. 

Obserwacja strony internetowej platformy www.epuap.gov.pl pozwoliła mi na przedstawienie 

dynamiki wzrostu ilości profili.  

 

Rysunek 36 Liczba Profili Zaufanych 

źródło: obserwacje własne strony www.epuap.gov.pl 

 

Miesięcznie przybywa około 5 tysięcy użytkowników - ale w Polsce jest 38 milionów 

obywateli i około 200 tysięcy przedsiębiorstw. W tym tempie osiągniecie liczby chociażby 200 

tysięcy użytkowników zajmie jeszcze wiele lat. 
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Rozdział 5  Praktyczne zastosowanie Profilu Zaufanego platformy ePUAP 

 

5.1 Proces wykorzystania Profilu Zaufanego 

Profil Zaufany platformy ePUAP może służyć do przesłania drogą elektroniczną 

większości pism i wniosków do urzędów administracji publicznej, tak jakby się je składało 

osobiście po odręcznym podpisaniu. W niektórych sprawach przepisy jasno definiują 

obowiązujący wzór dokumentu, a w innych można wysłać ogólny wniosek.  

 

Aby możliwe było załatwienie wybranej przez obywatela sprawy muszą być spełnione 

następujące warunki: 

 urząd musi posiadać profil na platformie ePUAP oraz odpowiednio przygotowaną 

Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, 

 urząd musi opublikować daną usługę w Katalogu Usług oraz wybrać odpowiedni 

formularz w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, 

 obywatel musi posiadać profil na platformie ePUAP, 

 profil obywatela musi być „zaufany” – poprzez potwierdzenie danych w jednym z 

wybranych urzędów lub przez samozaufanie. 

 

Zakładając, że spełnione są warunki wstępne, ogólna procedura wykorzystania Profilu 

Zaufanego do złożenia pisma do urzędu składa się z kolejnych etapów: 

 

1. Logowanie do ePUAP 

Przede wszystkim osoba chcąca złożyć wniosek musi się poprawnie uwierzytelnić czyli 

zalogować do platformy ePUAP. Użytkownik ma do wyboru dwie możliwości: logowanie 

przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego
95

 - co jest odpowiednikiem autoryzacji 

dwuskładnikowej, lub logowanie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. 

 

2. Wybór sprawy z Katalogu Usług i wypełnienie formularza 

Aby ułatwić odnalezienie formularza na platformie został przygotowany Katalog Zdarzeń 

Życiowych zawierający sprawy uszeregowane według sytuacji życiowych takich jak  

na przykład „Praca i zatrudnienie” czy „Sprawy obywatelskie”. Jeśli osoba zna dokładną 

nazwę sprawy to może skorzystać z Alfabetycznej listy spraw lub skorzystać z wyszukiwarki 

                                                 

95
 Opis logowania przy pomocy certyfikatu jest zawarty w rozdziale 4.4 tej pracy 
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wpisując nazwę sprawy w górnej części strony. Istnieje również możliwość znalezienia 

sprawy w katalogu tematycznym lub według podziału terytorialnego. Ta ostatnia opcja 

umożliwia sprawdzenie, które usługi zostały wdrożone przez wybrany (często właściwy dla 

danej osoby ze względu na miejsce zamieszkania) urząd.  

 

3. Podpisanie pisma/formularza z użyciem profilu zaufanego  

Każde przesyłane do urzędu pismo powinno być cyfrowo podpisane. W ramach ePUAP 

pismo można podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem 

kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym. Jeśli obywatel wybierze 

użycie podpisu kwalifikowanego to będzie musiał użyć zestawu składającego się z karty  

i czytnika
96

 natomiast jeśli wybierze podpis potwierdzony Profilem Zaufanym to wystarczy, 

że potwierdzi operację za pomocą kodu jednorazowego przesłanego przez ePUAP na adres 

e-mail podany w profilu.  

 

4. Wysłanie  

Pismo wysłane w ramach platformy pojawi się w Elektronicznej Skrzynce Podawczej (ESP) 

urzędu a nadawca otrzyma Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące 

dokumentem potwierdzającym, że pismo zostało wysłane do urzędu. 

 

5. Odbiór pisma – urzędnik 

Urzędnik obsługujący Elektroniczną Skrzynkę Podawczą odbiera i odczytuje pismo wysłane 

przez obywatela. W zależności od zintegrowania systemów informatycznych urzędu 

dokument można odebrać (wykonać na nim kolejne czynności) na stronie internetowej 

platformy ePUAP lub bezpośrednio w Elektronicznym Systemie Obiegu Dokumentów 

wdrożonym w danym urzędzie. 

 

6. Obsługa pisma – urzędnik 

Urzędnik przeprowadza wszelkie czynności zgodnie z procedurą obowiązującą dla tej 

sprawy w danym urzędzie, na przykład weryfikuje dane i przygotowuje decyzję. 

 

7. Podpisanie pisma – urzędnik 

Urzędnik po przygotowaniu odpowiedzi dla obywatela podpisuje pismo swoim 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

                                                 

96
 Dokładny opis użycia kwalifikowanego podpisu w ramach ePUAP zamieszczam w rozdziale 4.4  
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8. Wysłanie pisma – urzędnik 

Pismo z urzędu jest przekazywane automatycznie do skrzynki odbiorczej obywatela. W 

zależności od ustawień profilu na ePUAP obywatel może dostać powiadomienie na skrzynkę 

e-mail o oczekującym do odebrania piśmie. 

 

9. Odbiór pisma  

Obywatel po zalogowaniu się do ePUAP otrzymuje informacje o nowym piśmie z urzędu 

dostarczonym do jego skrzynki o nazwie „Awizowane” - otrzymuje Urzędowe 

Poświadczenie Doręczenia (UPD).  W tym momencie obywatel musi wpisać datę odebrania 

dokumentu w formularzu UPD, podpisać formularz swoim podpisem kwalifikowanym lub 

podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym oraz odesłać Urzędowe Potwierdzenie 

Doręczenia do urzędu. Dopiero po odesłaniu UPD właściwy dokument z urzędu pojawia się 

w skrzynce „Odebrane” obywatela, w której może się on zapoznać z pismem lub je 

wydrukować. 

 

10. Odbiór Urzędowego Poświadczenia Odbioru – urzędnik 

Urzędnik odbiera Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Proces ten jest zapewnieniem dla 

urzędu które potwierdza datę odebrania dokumentu przez obywatela, na przykład decyzji.  

Na tym kończy się bieg danej sprawy w ramach ePUAP. 

Zarówno Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) jak i Urzędowe Poświadczenie 

Doręczenia (UPD) stanowią Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) które jest dowodem 

na dostarczenie pisma. Rozwiązanie to jest spełnieniem warunków które precyzują przepisy 

prawa „w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów 

elektronicznych podmiotom publicznym” 
97

. Oba rodzaje potwierdzeń opierają się na tym 

samym wzorze UPO. Platforma ePUAP wprowadza ten podział aby łatwiejsze było 

rozróżnienie stron, a więc stosuje się odpowiednio: 

 UPP - gdy organ administracji potwierdza odbiór pisma, 

 UPD - gdy obywatel potwierdza odbiór pisma.  

                                                 

97
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. z 2005 Nr 200, poz. 1651) i rozporządzenie MSWiA w sprawie 

sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2006 Nr 227, poz. 1664) 
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5.2 Utworzenie konta na ePUAP i złożenie wniosku o Profil Zaufany 

Do założenia konta na platformie ePUAP wystarczy dowolna nowoczesna przeglądarka 

internetowa i dostęp do sieci Internet. Po otworzeniu w przeglądarce internetowej adresu 

http://www.epuap.gov.pl przeglądarka zostanie automatycznie przekierowana na stronę 

https://www.epuap.gov.pl. Od tego momentu połączenie do serwerów ePUAP jest zabezpieczone 

bezpiecznym protokołem szyfrującym SSL
98

.  

 

Procedura zakładania konta rozpoczyna się po naciśnięciu na odnośnik „Zarejestruj się”. 

 

Rysunek 37 Strona główna ePUAP 

 

źródło: własne 

 

Następnie należy wypełnić podstawowe 

dane takie jak Imię, Nazwisko oraz 

adres poczty elektronicznej.  

W momencie zakładania konta wybiera 

się również czy uwierzytelnienie do 

platformy będzie następowało przy 

użyciu hasła czy kwalifikowanego 

certyfikatu. Gdy osoba wybierze dostęp 

przy użyciu hasła, podane hasło musi 

mieć długość od 8 do 32 znaków oraz 

zawierać  co najmniej jedną cyfrę i co 

najmniej jeden znak specjalny.  

  

                                                 

98
 Połączenie SSL v3 zabezpieczone jest kryptografią symetryczną z kluczem długości 128 bit 

Rysunek 38 Zakładanie konta -  podstawowe dane 

 

źródło: własne 

 

http://www.epuap.gov.pl/
https://www.epuap.gov.pl/
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Należy również wybrać rodzaj konta to znaczy czy jest to konto: 

 osoby fizycznej, 

 osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,  

 reprezentanta osoby prawnej, 

 reprezentanta  jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

 

Jeżeli osoba posiada podpis kwalifikowany to może przeprowadzić procedurę 

„samozaufania” Profilu
99

, w innym przypadku powinna złożyć wniosek o zaufanie profilu. 

W tym celu należy z menu strony internetowej wybrać opcje: 

„Moje Konto \ Moje Profile Zaufane” oraz nacisnąć przycisk „Złóż wniosek” a następnie 

wypełnić brakujące pola, to jest numer PESEL oraz sposób  przekazywania danych służących do 

autoryzacji. Obecnie jedyną metodą wspieraną przez Profil Zaufany jest autoryzacja za pomocą 

kodów jednorazowych przesyłanych na konto pocztowe – należy więc podać poprawny adres  

e-mail. 

 

Rysunek 39 Wniosek o Profil Zaufany 

 

źródło: własne 

 

W następnym kroku z listy Rejestru Punktów Potwierdzających należy wybrać jeden  

z urzędów, w którym osobiście potwierdzi się poprawność zadeklarowanych danych. Po 

wskazaniu urzędu należy jeszcze potwierdzić złożenie wniosku - podać jednorazowy kod 

autoryzujący, który użytkownik otrzyma na podany w profilu adres e-mail. 

  

                                                 

99
 Więcej o samozaufaniu profilu – w rozdziale 4.4  
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Rysunek 40 Jednorazowy kod autoryzujący przesłany na skrzynkę e-mail 

 

źródło: własne 

Po poprawnym potwierdzeniu użytkownik otrzyma na adres pocztowy odpowiednie 

powiadomienie zawierające informację, że powinien on w ciągu 14 dni odwiedzić urząd  

z dokumentem tożsamości – dowodem osobistym lub paszportem. 

 

Rysunek 41 Potwierdzenie złożenia wniosku o PZ przesłane przez ePUAP na skrzynkę e-mail 

 

źródło: własne 

 

Po osobistej wizycie w Punkcie Potwierdzania profil na platformie będzie zaufany,  

o czym świadczy informacja w zakładce „Moje Konto \ Moje profile zaufane” podająca datę 

ważności profilu. Od tego momentu można w pełni korzystać z platformy ePUAP. 

 

Rysunek 42 Informacje o Profilu Zaufanym 

 

źródło: własne 
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5.3 Złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców 

Jako przykład praktycznego wykorzystania ePUAP posłuży przedstawienie procesu 

składania wniosku o dopisanie do spisu wyborców – na potrzeby wyborów parlamentarnych w 

dniu 9.10.2011 r. 

 

W tym przypadku najprościej można odnaleźć odpowiedni formularz przy wykorzystaniu 

Katalogu Zdarzeń Życiowych. Na stronie głównej należy wybrać kolejno odnośniki: „Sprawy 

obywatelskie \ Wybory \ Udział w Wyborach”. W chwili obecnej dostępna jest w tej kategorii 

tylko jedna usługa – „Dopisanie do spisu wyborców”. Po jej wybraniu oraz odszukaniu  

w wyszukiwarce urzędu w którym obywatel chce załatwić tą sprawę należy po naciśnięciu 

przycisku „Przejdź do formularza” wypełnić odpowiednio wniosek. 

 

Rysunek 43 Odnalezienie formularza w Katalogu Zdarzeń Życiowych i wybranie urzędu 

 

źródło: własne 

 

Formularz jest wstępnie wypełniony danymi osoby zawartymi w Profilu.  

Pola obowiązkowe do wypełnienia są podświetlone kolorem czerwonym i mechanizmy 

weryfikacji w formularzu nie pozwolą kontynuować bez ich wypełnienia. 
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Rysunek 44 Wypełnianie e-formularza 

 

źródło: własne 

 

Po wypełnieniu wszelkich danych należy przesłać na platformę wymagane załączniki.  

W sprawie dopisania do listy wyborców wymagane jest przesłanie zeskanowanego dowodu 

osobistego (takie wymagania wynikają z przepisów prawa) tak więc należy wgrać wcześniej 

przygotowany plik. 

 

W kolejnym kroku prezentowany jest podgląd wypełnionego formularza i prośba o 

cyfrowe podpisanie dokumentu. Procedura podpisywania dowolnego pisma jest identyczna jak 

procedura przy składaniu wniosku o zaufanie profilu a więc przebiega następująco:  

 użytkownik wybiera opcję „Podpisz profilem zaufanym”, 

 ePUAP wysyła na konto pocztowe użytkownika jednorazowy kod autoryzujący, 

 użytkownik odczytuje kod z poczty i przepisuje go do odpowiedniego pola nazwanego 

„Podaj kod nr. … z dnia ….”, 

 jeśli kod był właściwy to Platforma ePUAP podpisuje swoim podpisem systemowym 

dany wniosek i prezentuje wynik operacji – wyświetla komunikat „Podpis jest 

poprawny”. 

 

W ostatnim kroku osoba musi wysłać przygotowany i podpisany dokument do 

Elektronicznej Skrzynki Podawczej odbiorcy – naciskając na przycisk „Wyślij”. Wniosek 

zostanie przekazany do urzędu a kopia wniosku zostanie przeniesiona do skrzynki „Wysłane”, 

Jednocześnie użytkownik otrzyma do skrzynki „Odebrane” automatycznie wygenerowane 

Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia. 
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Rysunek 45 Informacja o wysłaniu dokumentu i wystawieniu UPP 

 

źródło: własne 

 

5.4 Odebranie odpowiedzi z urzędu 

W momencie w którym urzędnik przygotuje odpowiedź i wyśle ją przez ePUAP 

obywatel otrzyma w swojej skrzynce „Awizowane” Urzędowe Potwierdzenie Dostarczenia. Aby 

obywatel mógł odebrać właściwy dokument musi wykonać następujące kroki: 

 Wypełnić datę odebrania UPD, 

 Podpisać UPD, 

 Odesłać UPD do urzędu, 

 Przejść do skrzynki „Odebrane”, 

 Otworzyć i zapoznać się z treścią właściwego dokumentu. 

 

Rysunek 46 Podpisanie i odesłanie Urzędowego Potwierdzenia Dostarczenia 

 

źródło: własne 

 

Ilość kroków do wykonania może wydawać się duża, ale użytkownik jest przez cały czas 

w czytelny sposób informowany o kolejnych wymaganych czynnościach. Dodatkowo na ekranie 

zawsze znajdują się pomocne wskazówki. Cały proces wypełnienia i podpisania wniosku można 
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przy pewnej wprawie wykonać w czasie pojedynczych minut (w zależności od obszerności 

formularza) i jedyne co pozostaje to czekanie na odpowiedź urzędu. 

 

Przedstawiony przykład demonstruje ogólną zasadę składania podpisu elektronicznego  

w ramach Platformy ePUAP. Metoda ta jest o wiele prostsza w użyciu niż składanie podpisu 

kwalifikowanego. Bezpieczeństwo tej metody jest oparte o wzajemne zaufanie użytkownika  

i platformy ePUAP – ponieważ platforma ufa (ale i sprawdza w procesie zakładania profilu), że 

użytkownik jest tym, za którego się podaje. Użytkownik natomiast ufa w zabezpieczenia 

techniczne platformy ePUAP, która w jego imieniu dokonuje technicznej operacji podpisania 

dokumentów. 

 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo osoba korzystająca z podpisu potwierdzonego musi znać 

login i hasło do platformy, oraz dodatkowo login i hasło do swojej poczty elektronicznej. Jest to 

mniej pewne zabezpieczenie niż fizyczne posiadanie karty z certyfikatem kwalifikowanym 

zabezpieczonej kodem PIN ale poprzez zastosowanie dwóch haseł (do platformy oraz do poczty) 

i kodów jednorazowych szansa na nieuprawnione wykorzystanie jest niewielka.  

Jak w przypadku każdych haseł dobrze jest i w tym przypadku stosować zasadę aby do każdego 

systemu hasła były unikalne, aby były często zmieniane oraz aby były silne
100

. 

  

                                                 

100
 ePUAP wymaga silnego hasła to jest o długości min. 8 znaków, zawierającego 1 cyfry i znaku specjalnego 
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Zakończenie 

Podpis elektroniczny jest obecnie najbezpieczniejszą metodą uwierzytelnienia na 

odległość. Jak w każdym przypadku za takie bezpieczeństwo trzeba płacić. Podpis 

kwalifikowany wymaga utrzymywania infrastruktury Urzędów Certyfikacji i z tego między 

innymi wynika jego wysoka cena. Badając jego użycie doszedłem do wniosku, że popularność 

podpisu wynika przede wszystkim z tego, że jest on wymagany przez przepisy a nie, że jego 

użycie może przynosić wiele korzyści. Przyszłość rynku podpisu kwalifikowanego w Polsce 

będzie zatem w dużej mierze zależała od regulacji prawnych. Obecnie głównym problemem jest 

interpretacja w przepisach słowa „podpis” który utożsamia się z odręcznym. Dopiero 

zapisanie w przepisach słowa „podpis elektroniczny” uprawomocni użycie e-podpisu. Obecni 

posiadacze podpisu patrzą w przyszłość z optymizmem i z pewnością będą z niego korzystali, do 

coraz większej liczby zastosowań. Istnieją jednak dziedziny, w których powstały odrębne 

przepisy lub prostsze rozwiązania – i w nich podpis nie przyjmie się. Przykładem tego jest 

elektroniczne składanie deklaracji podatkowej PIT. Prawo dopuszcza tu uwierzytelnienie 

podpisem kwalifikowanym oraz znacznie prostszą metodę – uwierzytelnienie osoby poprzez 

podanie przez nią informacji – podanie kwoty dochodu z poprzedniego rozliczenia. Okazuje się, 

że proste (a w dodatku bezpłatne) rozwiązania wygrywają nad trudniejszymi. 

 

Dużą nadzieją na upowszechnienie podpisu kwalifikowanego była idea wprowadzenia 

dowodów osobistych wyposażonych w kwalifikowany certyfikat, podobnych do obecnie 

stosowanych kart kryptograficznych. Niestety, jak wiele innych dobrych pomysłów, wdrożenie 

nowego dowodu osobistego zostało przesunięte w czasie (obecnie do roku 2013). Pustkę na tym 

polu z pewnością wypełni platforma ePUAP. Założeniem jej powstania było umożliwienie 

komunikacji elektronicznej pomiędzy obywatelami administracją publiczną oraz pomiędzy 

różnymi urzędami administracji między sobą. Wynikające z niego regulacje prawne 

spowodowały, że z góry wykluczone zostało użycie ePUAP do komunikacji elektronicznej 

pomiędzy obywatelami a biznesem, oraz biznesem między sobą - czyli tradycyjne pole 

eksploatacji podpisu kwalifikowanego. W przyszłości będą więc współistnieć dwa rozwiązania: 

 darmowy ePUAP do kontaktów elektronicznych z administracją publiczną, 

 komercyjny podpis kwalifikowany do wszystkich form komunikacji elektronicznej, w tym 

również z administracją publiczną – z którego to pola podpis nie zostanie wyparty. 

 

Podpis niekwalifikowany z pewnością będzie wykorzystywany dalej, ale tylko w 

specyficznych, wewnętrznych zastosowaniach i nie zyska nowych użytkowników wśród osób 

prywatnych. 
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Możliwe zastosowanie różnych wariantów podpisu przedstawię w poniższej tabeli. 

 
Tabela 2 Dozwolone metody uwierzytelnienia podpisami elektronicznymi 

Zastosowanie Bezpieczny Podpis 

elektroniczny 

(kwalifikowany) 

Podpis potwierdzony 

Profilem Zaufanym 

ePUAP 

Podpisy 

elektroniczne zwykłe 

(niekwalifikowane) 

Postępowanie 

administracyjne –

kontakt obywatela z 

urzędem 

TAK TAK TAK ale tylko w 

systemach 

teleinformatycznych 

urzędów – np. 

MSWiA w systemie 

CEPiK 
101

 

 

Postępowanie 

administracyjne –

kontakt urzędu z 

obywatelem lub 

przedsiębiorcą 

TAK TAK lub NIE - trwają 

prace ustawodawcze, 

obecnie np. urząd może 

potwierdzić Profil 

Zaufany obywatela. 

NIE 

Umowy cywilne TAK NIE Z zasady NIE, ale 

strony mogą zgodzić 

się na to na podstawie 

umowy 

Postępowanie karne TAK NIE NIE 
źródło: własne 

Podpis elektroniczny z pewnością nie będzie używany do codziennej komunikacji czy 

uwierzytelnienia do spraw prywatnych (np. poczty elektronicznej). Jestem przekonany, że choć 

jest on najpewniejszym rozwiązaniem to do zwyczajnego korzystania z usług internetowych jest 

zbyt „poważny” i skomplikowany. Na tym polu większość osób będzie nadal używała 

zwyczajne hasła. Potrzebna jest oczywiście edukacja użytkowników, aby dbali oni o poprawne 

z nich korzystanie. Zachowując podstawowe zasady, takie jak częste zmienianie haseł, 

odpowiednia ich długość i niepowtarzalność, będzie to wystarczające do uwierzytelnienia  

i zabezpieczenia dostępu do prywatności. Pozostaje mieć nadzieję, że do korzystania z haseł 

coraz więcej osób dołączy metody autoryzacji wieloskładnikowej – wykorzysta tokeny, 

telefony komórkowe itp. znacznie podnosząc bezpieczeństwo.  

 

Przyszłość należeć będzie według mnie do zupełnie nowych mechanizmów, które oparte 

o cechy biometryczne (odcisk palca, wizerunek twarzy, skan tęczówki oka) staną się zarówno 

łatwe jak i bezpieczne. Ale czy tak się stanie? Mam nadzieję, że technologia zmieni nasze 

postrzeganie świata, gdzie nadal najważniejszy jest papier z podpisem i pieczątką.  

                                                 

101
 Więcej o zastosowaniu podpisów elektronicznych niekwalifikowanych w rozdziale 2.1  
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