
Dualizm w 
przeciwieństwie do 

monizmu zakłada on 
istnienie dwóch 

odrębnych substancji 



Istotnym elementem filozofii Kartezjusza był 
dualizm psychofizyczny, czyli pogląd, zgodnie z 
którym rzeczywistość fizyczna i rzeczywistość 
umysłowa są dwiema odrębnymi substancjami. 
Rzeczywistość fizyczna zbudowana jest z materii 
rozciągłej w trójwymiarowej przestrzeni, ma 
charakter mechanicystyczny i jest badana przez 
nauki przyrodnicze. Rzeczywistość umysłowa 
złożona jest z myśli i świadomości i jest obszarem 
wolności. W człowieku te dwa rodzaje rzeczy się 
łączą. Tym samym przynajmniej część zachowań 
ludzkich można wyjaśniać mechanicznie. Problem 
relacji rzeczywistości fizycznej (ciała) i umysłu 
(zwany problemem psychofizycznym) pozostaje 
do dzisiaj jednym z istotniejszych problemów 
filozofii i nauki.  



Podpis elektroniczny 

ale nie od strony X.509 – schematu dla 
certyfikatów kluczy publicznych służącego 
do budowania hierarchicznej struktury PKI  



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Digital_Signature_diagram.svg




Dualizm e-podpisu 
Początki upowszechnienia nowej technologii to rok 
1998, kiedy uruchomiono Centrum Certyfikacji Certum 
– pierwsze centrum certyfikacji klucza publicznego, a już 
rok później Certum zaczęło świadczyć usługi 
certyfikacyjne dla płatników ZUS, co umożliwiło 
przesyłanie przez Internet dokumentów elektroniczne, 
opatrzonych właśnie e-podpisem.  

Była to pierwsza tak rozbudowana infrastruktura w 
Europie, umożliwiająca obsługę nie tylko ZUS, ale też 
m.in. funduszy emerytalnych czy kas chorych. 

Prawdziwy impuls do rozwoju miała dać ustawa o 
podpisie elektronicznym z 2001 roku, określająca: 
warunki stosowania bezpiecznego podpisu 
elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym 
certyfikatem, skutki prawne jego stosowania, zasady 
świadczenia usług certyfikacyjnych oraz zasady nadzoru 
nad podmiotami świadczącymi takie usługi.  

Certum było pierwszą firmą wpisaną na listę 
podmiotów, które mogą wydawać certyfikaty 
kwalifikowane podpisu elektronicznego. W 2003 roku 
pierwszy w Polsce taki certyfikat otrzymał ówczesny 
premier Leszek Miller. 

W 2007 roku rozpoczęła się budowa 
Elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej (ePUAP), 
której celem było umożliwienie 
Polakom kontaktu z organami 
administracji publicznej z 
wykorzystaniem niekwalifikowanego 
podpisu elektronicznego (tzw. podpis 
zaufany) lub podpisu kwalifikowanego.  

Dz.U. 2016 poz. 1579, Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o 
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej weszła w 
życie 7.10.2016 

 





Podpis elektroniczny 

• Podpis elektroniczny - to narzędzie identyfikujące uczestników 
wymiany dokumentów drogą elektroniczną.  

• Bezpieczny podpis elektroniczny - jest składany przy pomocy 
specjalnej karty procesorowej lub tokena USB oraz oprogramowania 
służącego do składania podpisu elektronicznego. W ten sposób 
złożony podpis jest pod względem prawnym równoważny z 
podpisem własnoręcznym.  

• Bezpieczny podpis elektroniczny może być obecnie stosowany 
m.in. do :  
– podpisywania umów,  
– składania podań i pism,  
– podpisywania faktur elektronicznych,  
– zarejestrowania działalności gospodarczej (CEIDG) * 
– składania deklaracji celnych i podatkowych,  
– oraz zgłoszeń ubezpieczenia społecznego (również system PUE ZUS).  



Podpis elektroniczny 

• Zestawy do składania bezpiecznego podpisu 
elektronicznego można kupić w pięciu firmach (tzw. 
kwalifikowanych podmiotach świadczących usługi 
certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego). 
Przedsiębiorstwa te są wpisane do rejestru Ministra 
Gospodarki. (www.nccert.pl)  

• Nadzór nad świadczeniem usług związanych z 
podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy o 
podpisie elektronicznym należy zgodnie z art. 9 ust. 2 
pkt 5 ustawą o działach administracji rządowej do 
kompetencji Ministra Gospodarki. Formy nadzoru 
określa ustawa o podpisie elektronicznym. 

http://www.nccert.pl/


•Podmioty 
kwalifikowane 

 

Narodowe Centrum Certyfikacji 
pełni funkcję głównego urzędu certyfikacji 
dla infrastruktury bezpiecznego podpisu 
elektronicznego w Polsce, powierzoną 
Narodowemu Bankowi Polskiemu przez 
Ministra Gospodarki na mocy ustawy z 
dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym.  





Statystyka aktywnych certyfikatów 
kwalifikowanych (stan z 9.01.2013) 

• Liczba aktywnych certyfikatów 
kwalifikowanych: 263 781 

• Liczba certyfikatów wydanych od początku 
działalności podmiotu: 754 613 

• Liczba kwalifikowanych znaczników czasu:  
458 373 856 

 

 



Statystyka aktywnych certyfikatów 
kwalifikowanych na wrzesień 2014* 

•   Liczba aktywnych certyfikatów kwalifikowanych: 
295 158 

•   Liczba certyfikatów wydanych od początku 
działalności podmiotów: 1 008 125 

•   Liczba kwalifikowanych znaczników czasu: 333 870 
616 
 

 







Dz.U. 2016 poz. 1579 
USTAWA z dnia 5 września 2016 r. 

o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej1), 2) 

 1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej 
i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 
oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).  

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego, ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny, ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, 
ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
ustawę z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. 
o radcach prawnych, ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawę z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych, ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o 
notariacie, ustawę z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze 
zastawów, ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 
ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawę z dnia 29 
sierpnia 1997 r.  ……..  

weszła w życie 7.10.2016 







Electronic identification and trust 
services (eIDAS) 

• Dyrektywa 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
13 XII 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram dla podpisów 
elektronicznych zastąpiona (od 1 VII 2016) przez: 

• nr 910/2014 - Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do 
transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 
(eIDAS) - electronic identification and trust services  for 
electronic transactions in the internal market  





Art. 1. 1. Ustawa określa:  
1) krajową infrastrukturę zaufania;  

2) działalność dostawców usług zaufania, w tym zawieszanie 
certyfikatów podpisów elektronicznych i pieczęci elektronicznych;  

3) tryb notyfikacji krajowego systemu identyfikacji elektronicznej;  

4) nadzór nad dostawcami usług zaufania.  

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do identyfikacji elektronicznej 
lub świadczenia usług zaufania wykorzystywanych wyłącznie w 
zamkniętych systemach wynikających z przepisów prawa, 
porozumień lub umów zawartych przez określoną grupę 
uczestników.  



Krajowa infrastruktura zaufania  

Art. 2. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia 
funkcjonowanie krajowej infrastruktury zaufania, która obejmuje:  

 1) rejestr dostawców usług zaufania, zwany dalej „rejestrem”;  

 2) zaufaną listę;  

 3) narodowe centrum certyfikacji.  

Art. 3. 1. Rejestr jest prowadzony w postaci elektronicznej.  

2. Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w 
rejestrze.  

3. Do rejestru wpisuje się dostawców usług zaufania, którzy mają 
siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz usługi 
zaufania świadczone przez tych dostawców.  



4. Do rejestru wpisuje się:  
1) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) dostawcy usług zaufania;  

2) adres siedziby i miejsca wykonywania działalności;  

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym – w przypadku 
dostawców usług zaufania podlegających wpisowi do tego 
rejestru;  

4) numer identyfikacji podatkowej;  

5) nazwę polityki świadczenia usług;  

6) rodzaj świadczonych usług zaufania;  

7) datę rozpoczęcia świadczenia usługi zaufania;  

8) datę zakończenia świadczenia usługi zaufania;  

9) informację o wystawionych certyfikatach, o których mowa w 
art. 10 ust. 1 pkt 1;  



10) nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, z którym dostawca usług 
zaufania zawarł umowę ubezpieczenia, okres, na jaki umowa ta została 
zawarta, oraz sumę ubezpieczenia;  

11) informacje o zamiarze zaprzestania prowadzenia działalności w 
zakresie świadczenia usług zaufania lub zamiarze ograniczenia zakresu 
świadczonych usług zaufania;  

12) informacje o otwarciu likwidacji dostawcy usług zaufania oraz datę 
jego likwidacji;  

13) informacje o ogłoszeniu upadłości dostawcy usług zaufania lub 
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z przyczyn wskazanych w art. 
13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 
r. poz. 233, z późn. zm.3)) oraz datę zakończenia postępowania 
upadłościowego;  

14) datę wykreślenia z rejestru dostawcy usług zaufania.  

 
 



Art. 10. 1. Narodowe centrum certyfikacji 

1) tworzy i wydaje kwalifikowanym dostawcom usług zaufania certyfikaty 
służące do weryfikacji zaawansowanych podpisów elektronicznych lub 
pieczęci elektronicznych, o których mowa w załączniku I lit. g, załączniku III lit. 
g i załączniku IV lit. h do rozporządzenia 910/2014, oraz certyfikatów 
służących do weryfikacji innych usług zaufania świadczonych przez 
kwalifikowanych dostawców, zwanych dalej „certyfikatami dostawcy usług 
zaufania”;  

• 2) publikuje certyfikaty, o których mowa w pkt 1;  

• 3) publikuje listy unieważnionych certyfikatów, o których mowa w pkt 1;  

• 4) tworzy dane do opatrywania pieczęcią elektroniczną certyfikatów, o 
których mowa w pkt 1, oraz certyfikatów do weryfikacji tych pieczęci, 
zwanych dalej „certyfikatami narodowego centrum certyfikacji”.  

• 2. Narodowe centrum certyfikacji realizuje zadania, o których mowa w ust. 
1, zgodnie z polityką certyfikacji.  



Art. 11. 1. Na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, minister właściwy do 
spraw informatyzacji może upoważnić Narodowy Bank Polski do realizacji zadań, o 
których mowa w art. 10, jak również do prowadzenia rejestru i zaufanej listy.  

  

Art. 12. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze 
rozporządzenia:  

• 1) wymagania organizacyjno-techniczne krajowej infrastruktury zaufania,  

• 2) szczegółową treść wpisów w rejestrze oraz sposób ich dokonywania,  

• 3) tryb wydawania i unieważniania certyfikatów dostawcy usług zaufania oraz 
certyfikatów narodowego centrum certyfikacji,  

• 4) wymagania dla polityki certyfikacji narodowego centrum certyfikacji,  

• 5) wymagania bezpieczeństwa krajowej infrastruktury zaufania  

• – uwzględniając konieczność zapewnienia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i 
interesów odbiorców usług zaufania oraz interoperacyjność systemów 
stosowanych przez dostawców usług zaufania oraz krajową infrastrukturę 
zaufania  

 



Art. 14 
Art. 14. Kwalifikowany dostawca usług zaufania, wydając 
kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego, jest 
obowiązany:  

1) uzyskać od osoby ubiegającej się o certyfikat potwierdzenie 
przyporządkowania do niej danych służących do weryfikacji 
podpisu elektronicznego, które są zawarte w wydanym 
certyfikacie;  

2) poinformować osobę ubiegającą się o certyfikat o procedurze 
zgłaszania żądań unieważnienia kwalifikowanego certyfikatu.  

 

 

• „kwalifikowany podpis elektroniczny” zamiast „bezpiecznego 
podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym 
certyfikatem” 



Art. 16.  
Zaawansowany podpis elektroniczny lub 
zaawansowana pieczęć elektroniczna weryfikowane 
za pomocą certyfikatu dostawcy usług zaufania służą 
do opatrywania podpisem elektronicznym lub 
pieczęcią elektroniczną: 

1) certyfikatów kwalifikowanych, o których mowa w 
załączniku I lit. g, załączniku III lit. g oraz załączniku IV lit. h 
do rozporządzenia 910/2014; 

2) informacji o statusie certyfikatów kwalifikowanych, w 
tym listy zawieszonych lub unieważnionych certyfikatów; 

3) innych certyfikatów związanych ze świadczeniem 
kwalifikowanych usług zaufania. 



Art. 18. 1. Podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczna 
weryfikowane za pomocą certyfikatu wywołują skutki prawne, 
jeżeli zostały złożone w okresie ważności tego certyfikatu.  

2. Podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczna złożone w 
okresie zawieszenia certyfikatu wykorzystywanego do jego 
weryfikacji nie wywołują skutków prawnych. Informacja o 
zawieszeniu certyfikatu jest udostępniana w ramach usługi 
informowania o statusie certyfikatu.  

3. Po uchyleniu zawieszenia certyfikatu, skutek prawny podpisu 
elektronicznego lub pieczęci elektronicznej weryfikowanych tym 
certyfikatem złożonych w trakcie zawieszenia następuje z chwilą 
uchylenia tego zawieszenia.  



Identyfikacja elektroniczna  
Art. 22. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji 
zapewnia funkcjonowanie krajowego węzła 
identyfikacji, o którym mowa w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 12 ust. 8 
rozporządzenia 910/2014.  

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji może 
określić, w drodze rozporządzenia, warunki 
organizacyjno-techniczne udostępniania krajowego 
węzła identyfikacji, mając na uwadze potrzebę 
zapewnienia interoperacyjności systemów identyfikacji 
elektronicznej, wykorzystywanych do uwierzytelniania 
osób w usługach online. 



Rozdział 8  
Zmiany w przepisach  (30 str.) 

Art. 50. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868 i 
996) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 33: 

a) § 2a otrzymuje brzmienie: 

„§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego 
powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP.”, 



10) w art. 220 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania nie 
może uzyskać w formie dokumentu elektronicznego za-
świadczenia wymaganego do potwierdzenia faktów lub 
stanu prawnego lub innego dokumentu wydanego przez 
pod-miot publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, jak również potwierdzenia 
uiszczenia opłat i kosztów postępowania, strona lub inny 
uczestnik po-stępowania może złożyć elektroniczną kopię 
takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przez 
wnoszącego, przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem 
zaufanym ePUAP.” 



Co ciekawe, ustawa zmieniła także definicję "podpisu potwierdzonego 
profilem zaufanym ePAUP". By nie było wątpliwości że „podpis 
potwierdzony profilem zaufanym ePUAP” jest podpisem 
elektronicznym w rozumieniu eIDAS, zdefiniowano go jako „podpis 
elektroniczny złożony przez użytkownika konta ePUAP (…)”.  

Dzięki temu zabiegowi stanie się również jednoznaczne, że podpis 
potwierdzony profilem zaufanym ePUAP nie jest zaawansowanym 
podpisem elektronicznym, co będzie miało  znaczenie dla stosowania 
art. 27 eIDAS wymagającego uznawania w publicznych usługach online, 
w których wymaga się takiego podpisu – zaawansowanych podpisów 
elektronicznych w formatach lub wykorzystujących metody określone 
w aktach wykonawczych wydanych przez Komisję na podstawie art. 27 
ust. 5 eIDAS. Zmiana ta nie dotyczy używania samego profilu zaufanego 
ePUAP jako środka identyfikacji elektronicznej, o czym mowa w art. 
20a ust. 1 ustawy o informatyzacji. 

 



b) § 3a otrzymuje brzmienie: 

„§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych 
dokumentów wykazujących umocowanie zostały 
sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich 
uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, 
opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP. Odpisy pełnomocnictwa lub 
odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie 
uwierzytelniane 

 



Art. 51. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 
2016 r. poz. 380 i 585) wprowadza się na-stępujące zmiany 

1) art. 781 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 781. § 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności 
prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci 
elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest 
równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie 
pisemnej.”;  

2) w art. 81 w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) w razie opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym 
znacznikiem czasu dokumentu w postaci elektronicznej – od daty 
opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu.”.  



Przepisy przejściowe  

• Art. 131. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. 
poz. 1893) jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym w 
rozumieniu niniejszej ustawy.  

• Art. 132. 1. Zaświadczenia certyfikacyjne, poświadczenia 
elektroniczne i certyfikaty wydane zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
zachowują ważność przez okres w nich wskazany, o ile nie 
zostaną unieważnione.  



• Art. 133. 1. Rejestr kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi 
certyfikacyjne, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 18 
września 2001 r. o podpisie elektronicznym, staje się rejestrem 
dostawców usług zaufania w rozumieniu niniejszej ustawy.  

• Art. 134. Upoważnienie udzielone Narodowemu Bankowi Polskiemu 
przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie art. 23 
ust. 5 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
zachowuje moc do chwili odwołania przez ministra właściwego do 
spraw informatyzacji.  

• Art. 137. Do dnia 1 lipca 2018 r. do składania zaawansowanych 
podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci 
elektronicznych można stosować funkcję skrótu SHA-1, chyba że 
wymagania techniczne wynikające z aktów wykonawczych wydanych 
na podstawie rozporządzenia 910/2014 wyłączą możliwość 
stosowania tej funkcji skrótu.  





Kwalifikowany podpis elektroniczny oznacza zaawansowany podpis 
elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego 
urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na 
kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego 

Zaawansowany podpis elektroniczny oznacza podpis 
elektroniczny, który spełnia wymogi określone w art.  26 

(910/2014 ) 

Zaawansowany podpis elektroniczny musi spełniać następujące wymogi: 

 a) jest unikalnie przyporządkowany podpisującemu; 

 b) umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego; 

 c) jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu 
elektronicznego, których podpisujący może, z dużą dozą pewności, użyć pod 
wyłączną swoją kontrolą; oraz 

 d) jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda 
późniejsza zmiana danych  jest rozpoznawalna. 





Warszawa, dnia 6 października 2016 r. 
Poz. 1632 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 
z dnia 5 października 2016 r. 

w sprawie krajowej infrastruktury zaufania 
 

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579) zarządza się, co następuje: 
§ 1. Rozporządzenie określa: 
1) szczegółową treść wpisów w rejestrze dostawców usług zaufania, zwanym 
dalej „rejestrem”, oraz sposób ich dokonywania; 
2) tryb wydawania i unieważniania certyfikatów dostawcy usług zaufania oraz 
certyfikatów narodowego centrum certyfikacji; 
3) wymagania dla polityki certyfikacji narodowego centrum certyfikacji; 
4) wymagania organizacyjno-techniczne i bezpieczeństwa krajowej 
infrastruktury zaufania 
 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 października 2016 r. 
Minister Cyfryzacji: A. Streżyńska 













Jakie są podstawy prawne funkcjonowania Profilu 
Zaufanego ePUAP? 

  
Funkcjonalność Profilu Zaufanego ePUAP została 
określona w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r., nr 64, poz. 565, ze 
zm.) natomiast zasady jej funkcjonowania 
doprecyzowane są w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad 
potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i 
unieważniania Profilu Zaufanego elektronicznej 
Platformy Usług Administracji Publicznej (Dz. U. z 
2011 r. nr 93, poz. 547). 



14) profil zaufany – środek identyfikacji elektronicznej zawierający 
zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę fizyczną, która 
posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 
który został wydany w sposób, o którym mowa w art. 20c; 

Art. 20c. 1. Potwierdzenia profilu zaufanego, które polega na 
weryfikacji zgodności danych zawartych we wniosku o jego wydanie 
ze stanem faktycznym, oraz unieważnienia profilu zaufanego 
dokonuje: 

1) punkt potwierdzający profil zaufany na podstawie: 
a) dowodu osobistego albo paszportu zawierającego: 
– imię (imiona), 
– nazwisko, 
– numer PESEL, albo 
b) innego dokumentu tożsamości, jeżeli umożliwia on 
jednoznaczne potwierdzenie tożsamości osoby wnioskującej o 
potwierdzenie profilu zaufanego posiadającej numer PESEL; 



2) samodzielnie osoba fizyczna przy wykorzystaniu kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego, w przypadku gdy kwalifikowany certyfikat 
podpisu elektronicznego zawiera dane obejmujące co najmniej: 
a) imię (imiona), 
b) nazwisko, 
c) numer PESEL; 
3) samodzielnie osoba fizyczna przy nieodpłatnym wykorzystaniu 
środka identyfikacji elektronicznej stosowanego do uwierzytelniania 
w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego 
przedsiębiorcy spełniającym  warunki, o których mowa w art. 20d 
pkt 1, o ile środek ten potwierdza dane obejmujące co najmniej:  
a) imię (imiona),  
b) nazwisko,  
c) numer PESEL;  
4) samodzielnie osoba fizyczna przy wykorzystaniu profilu 
osobistego.  













Co zrobić, żeby założyć profil zaufany_ 
 
Masz trzy możliwości założenia profilu zaufanego: całkowicie przez internet za pomocą 
certyfikatu kwalifikowanego albo zewnętrznego dostawcy tożsamości (na przykład 
bank), albo sam wniosek wysyłasz przez internet, ale potwierdzasz założenie konta w 
urzędzie. Poniżej wybierz, jak chcesz załatwić sprawę. 









Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie dokumenty elektroniczne spełniające następujące 
wymagania: 
-maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 megabajtów (5 MB), w tym 
załącznik maksymalnie 3,5 megabajta (3,5 MB), 
-dokumenty elektroniczne można dostarczyć na niżej wymienionych nośnikach informatycznych: 
płyta CD-RW lub DVD-RW, 
-pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0, 
-dyskietka 1,44 MB, 
 (wymienione nośniki danych muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru). 
podpisane profilem zaufanym e-PUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych 
świadczących usługi certyfikacyjne), opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej 
dokument. 
 
akceptowane formaty załączników to: 
DOC, RTF, 
XLS, 
CSV, 
TXT, 
GIF, TIF, BMP, JPG, 
PDF, 
ZIP. 
 
W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych niespełniających wszystkich wymogów sprawa nie 
będzie rozpatrywana. 





Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
17) elektroniczna skrzynka podawcza – dostępny publicznie środek komunikacji 
elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu 
publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego; 



Art. 16. 1. Podmiot publiczny, organizując przetwarzanie danych w 
systemie teleinformatycznym, jest obowiązany zapewnić możliwość 
przekazywania danych również w postaci elektronicznej przez 
wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem 
spraw należących do jego zakresu działania, wykorzystując 
informatyczne nośniki danych lub środki komunikacji elektronicznej. 
1a. Podmiot publiczny udostępnia elektroniczną skrzynkę 
podawczą, spełniającą standardy określone i opublikowane na 
ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz 
zapewnia jej obsługę. 
1b. Podmiot publiczny, w terminie 7 dni od dnia udostępnienia 
elektronicznej skrzynki podawczej, przekazuje ministrowi 
właściwemu do spraw informatyzacji informację o jej adresie. 



Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
14a) podpis zaufany – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są 
zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw 
informatyzacji, zawierający: 
a) dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji 
elektronicznej wydanego w systemie, o którym mowa w art. 20aa pkt 1, obejmujące: 
– imię (imiona), 
– nazwisko, 
– numer PESEL, 
b) identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został 
złożony, 
c) czas jego złożenia; 

Art. 20ae. 1. Podpis zaufany wywołuje skutki prawne, jeżeli został utworzony lub 
złożony w okresie ważności środka identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w 
art. 20aa pkt 1. 
2. Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym są równoważne 
pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem 
własnoręcznym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 
3. Nie można odmówić ważności i skuteczności podpisowi zaufanemu tylko na tej 
podstawie, że istnieje w postaci elektronicznej. 



<1. Minister właściwy do spraw informatyzacji przyłącza 
system teleinformatyczny, w którym udostępniane są usługi 
online, do systemu, o którym mowa w art. 20aa, w celu 
wykorzystywania podpisu zaufanego, na wniosek podmiotu 
odpowiedzialnego za ten system. Przyłączenie jest czynnością 
materialno-techniczną.> 

Nowe brzmienie ust. 1 w art. 20e wejdzie w życie z dn. 22.12.2019 r. 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2294). 

Podpis zaufany to nowa nazwa dotychczasowego podpisu 
potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Profil zaufany to 

nowa nazwa dotychczasowego potwierdzonego profilu 
zaufanego ePUAP. 



Art. 19b. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w 
ramach ePUAP prowadzi centralne repozytorium wzorów 
dokumentów elektronicznych, zwane dalej „centralnym 
repozytorium”. 
 
3. Organy administracji publicznej przekazują do centralnego 
repozytorium oraz udostępniają w Biuletynie Informacji 
Publicznej wzory dokumentów elektronicznych. Przy 
sporządzaniu wzorów dokumentów elektronicznych stosuje 
się międzynarodowe standardy dotyczące sporządzania 
dokumentów elektronicznych przez organy administracji 
publicznej, z uwzględnieniem konieczności podpisywania ich 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

















Zaawansowany podpis 
elektroniczny 

weryfikowany za 
pomocą certyfikatu 

dostawcy usług 
zaufania 

 

 

Podpis zaufany  - 
podpis elektroniczny, 
którego autentyczność 
i integralność są 
zapewniane przy 
użyciu pieczęci 
elektronicznej ministra 
właściwego do spraw 
informatyzacji 

 



Kubuś Puchatek =  

Winnie the Pooh 

 • Dokument 
elektroniczny 

• Podpis cyfrowy 

• Telefon komórkowy 



Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o prawie 
bankowym 

• Art. 7 pkt 1 stanowi: „oświadczenia woli 

składane w związku z dokonywaniem 

czynności bankowych mogą być wyrażone za 

pomocą elektronicznych nośników informacji. 

Związane z czynnościami bankowymi 

dokumenty mogą być sporządzane za pomocą 

elektronicznych nośników informacji, jeżeli 

dokumenty te zostaną w sposób należyty 

utrwalone i zabezpieczone”. 



Ustawa z dnia 18 września 2001 r. 
o podpisie elektronicznym 

Dz.U. z 2001 r.  Nr 130, poz. 1450 

Art. 13 

1. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz 
art. 10 ust. 1 pkt 9, przechowuje i archiwizuje  dokumenty i dane w 
postaci elektronicznej bezpośrednio związane z wykonywanymi 
usługami certyfikacyjnymi w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
przechowywanych dokumentów i danych. 

2. W przypadku kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi 
certyfikacyjne obowiązek  przechowania dokumentów i danych, o 
których mowa w ust. 1, trwa przez okres 20 lat od chwili powstania 
danego dokumentu lub danych. 



Art. 17. (USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej) 
1. Kwalifikowany dostawca usług zaufania przechowuje następujące 
dokumenty i dane związane ze świadczeniem usług zaufania: 

1) potwierdzenie, o którym mowa w art. 14 pkt 1, 

2) listy zawieszonych i unieważnionych kwalifikowanych 
certyfikatów, 

3) politykę świadczenia usługi, 

4) żądania unieważnienia kwalifikowanego certyfikatu, 

5) inne dokumenty, o ile polityka świadczenia usługi wymagała ich 
utworzenia i przechowywania – w sposób umożliwiający odczytanie 
oraz zapewniający bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów 
i danych. 

2. Kwalifikowany dostawca usług zaufania jest obowiązany 
przechowywać dokumenty i dane, o których mowa w ust. 1, z 
wyłączeniem danych służących do składania podpisu elektronicznego 
lub pieczęci elektronicznej, przez 20 lat od dnia ich wytworzenia. 



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie 
określenia warunków technicznych o organizacyjnych dla 

kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk 
certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te 
podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń 

służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego. 

 Dz.U. 2002 nr 128 poz. 1094 nieobowiązujący  

Rozdział 3 

Podstawowe wymagania organizacyjne i techniczne 
dotyczące polityk certyfikacji dla kwalifikowanych 
certyfikatów 

§ 12. Maksymalny okres ważności  kwalifikowanego 
certyfikatu przewidziany przez politykę certyfikacji 
wynosi nie więcej niż 2 lata. 



Po co ten podpis? 

• NBP – ma swój 

• e-deklaracje: 

– PFRON – ma swój 

– ZUS – Płatnik 

– PIT 

– ESP 



Co zamiast  tego? 
• SHA - Secure Hash Algorithm opracowany przez National Institute 

of Standards and Technology w 1993 r. 

Hash Algorithm - Jednokierunkowa funkcja mieszająca/ skrótu lub 
funkcja haszująca - przyporządkowuje dowolnie dużej liczbie 
(wiadomości) krótką, zwykle posiadającą stały rozmiar wartość 
(skrót wiadomości). 

• SHA -1 od 1995 r. do 2010 r. 

• SHA -2 (Family) 

– SHA-256/224 – 256 bits 

– SHA-512/384 – 512 bits 

 

• MD5 - Message-Digest algorithm 5 – (Skrót wiadomości wersja 5) 
algorytm zaprojektowany przez profesora Ronalda Rivesta z MIT w 
1994 r. 

 



Jak to działa? 

• MD5 

• (128-bit skrót) 

• Co zamiast  tego? 

• 8240909001dbfd5ff3322dfd
acd59a13 

• Co zamiast  tego? 

• 2aeec6619414d569ca132b1
432cdb876 

• [kolizja 2004 r.] 

• SHA-1 

• (160-bit skrót) 

• Co zamiast tego? 

• 1285f60ab046f1722db883a
5022483a3de546255 

• Co zamiast  tego? 

• 285c544daa0643d836ae5c7
9715315a1702e496f 

• [kolizja ??? 2004 r.] 

Dwie spacje 







Gdzie naprawdę jest podpis 
cyfrowy? 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Credit-cards.jpg

