PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT HONOROWY

Podziękowania

PODZIĘKOWANIA DLA PATRONÓW,
ZAANGAŻOWANYCH INSTYTUCJI
I EKSPERTÓW RYNKOWYCH.
Drodzy Państwo!
Wydawcy i autorzy Raportu Elektroniczna Identyfikacja w Polsce – eID 2017 pragną bardzo podziękować
wszystkim Instytucjom i Osobom, które przyczyniły się do stworzenia tego dokumentu.
Dziękujemy przedstawicielom rynku gospodarki elektronicznej i ekspertom, którzy zgodzili się na udział
w prezentowanych poniżej badaniach jakościowych i ilościowych zrealizowanych na rzecz Raportu.
Dziękujemy Patronowi Honorowemu – Ministerstwu Cyfryzacji jak również Patronom Medialnym – „Gazecie
Bankowej”, Miesięcznikowi Finansowemu „Bank”, Portalowi Finansowemu „Bankier.pl” oraz Agencji
Informacyjnej „Newseria”.
Mamy nadzieję, że Raport przybliży Państwu specyfikę rynku elektronicznej identyfikacji – pokaże, co jako
społeczeństwo i gospodarka możemy zyskać, wdrażając wygodne, bezpieczne i funkcjonalne eID w naszym
kraju. Wskazujemy bariery, ale i możliwości, jakie stają przed tym rynkiem. Określamy warunki, jakie muszą
być spełnione, aby w roku 2020 polskie eID było powszechne, dynamicznie się rozwijające i stanowiło bazę
do udanej transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw i administracji publicznej.
Zapraszamy do lektury!
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Wniosk

GŁÓWNE WNIOSKI RAPORTU

W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Czym jest elektroniczna identyfikacja (eID)?
Sposób weryfikacji tożsamości osoby przez administrację publiczną lub instytucję komercyjną
w środowisku cyfrowym (portalu, usłudze internetowej, aplikacji mobilnej, terminalu
elektronicznym).

Jaki jest dzisiaj stan eID w Polsce?
rynek jest we wstępnej fazie rozwoju
firmy komercyjne korzystają z własnych, odrębnych systemów identyfikacji
Google ID i Facebook Connect jako wiodące narzędzia eID najczęściej stosowane przez
użytkowników, brak polskich systemów eID udostępnionych do wykorzystania komercyjnego
Profil Zaufany (PZ) jako rozwiązanie dla serwisów administracji – zwiększające swoją
popularność dzięki współpracy z sektorem komercyjnym i udostępnianiu kolejnych usług
e-administracji
rozporządzenie eIDAS i polska ustawa o usługach zaufania wdrożone w 2016 r. dają jasne ramy
prawne do rozwoju rynku

Jakie są potencjalne korzyści dla administracji publicznej
z upowszechnienia eID?
budowa polskiego systemu elektronicznej identyfikacji – niezależność od rozwiązań
zagranicznych
likwidacja bazowej bariery korzystania z e-usług publicznych – braku powszechnie
stosowanego eID
ułatwienie budowy e-usług w formule end-to-end w administracji - również dzięki zaistnieniu
możliwości wykorzystania usług zaufania (e-podpisu) na bazie eID
transgraniczność – polskie eID zintegrowane z publicznymi serwisami krajów Unii Europejskiej
zapewnienie zgodności z regulacjami europejskimi (eIDAS)
synergia z rynkiem komercyjnym – podobne procesy, narzędzia i regulacje
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Jakie są potencjalne korzyści dla obywatela
z upowszechnienia eID?
wygodny dostęp do e-usług publicznych i prywatnych (łatwość korzystania, prostota,
niezawodność)
zarządzanie dostępem do danych osobowych
możliwość uzyskania lepszej oferty i usług cyfrowych od podmiotów komercyjnych

Jakie są potencjalne korzyści dla firm komercyjnych
z upowszechnienia eID?
digitalizacja kolejnych kluczowych procesów biznesowych i przeniesienia ich w pełni
do świata cyfrowego:
pozyskiwania nowych klientów przez kanały zdalne
uproszczenie procesów rejestracji i logowania
podpisywanie zdalne umów oraz oświadczenia woli bazującej na eID dla dostawców
tożsamości – możliwość monetyzacji własnej bazy danych
dodatkowa weryfikacja klientów poprzez wykorzystanie danych z rejestrów państwowych
i komercyjnych z użyciem narzędzi eID
synergia z administracją państwową– podobne procesy, narzędzia i regulacje, rozwój usług
komercyjnych na styku biznes – administracja

Jakie są katalizatory - czynniki stymulujące rozwój rynku?
rozpowszechnienie wiedzy w administracji publicznej oraz na rynku o potencjale i korzyściach
z eID
wdrożenie modelu federacyjnego, umożliwiającego działanie komercyjnych dostawców
tożsamości - klienci mogą się logować do serwisów publicznych jak i komercyjnych, znanymi
i bezpiecznymi metodami (np. bankowymi)
udane i szybkie wdrożenie krajowego i komercyjnego węzła identyfikacji umożliwiających
sprawne podłączanie kolejnych serwisów do narzędzi eID
zmiany w prawie znoszące bariery uniemożliwiające realizację czynności administracyjnych
i konsumenckich w formule cyfrowej end-to-end
kooperacja graczy na rynku w tematach dotyczących standaryzacji, regulacji i bezpieczeństwa
– zamiast tworzenie silosowych rozwiązań eID
szczególne zadbanie o cyberbezpieczeństwo wdrażanych rozwiązań
zrozumienie perspektywy użytkowników – ich obaw i braku wiedzy dotyczącej korzystania
z narzędzi eID i zadbanie o to w działaniach komunikacyjnych – niezbędnych do rozwoju rynku
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SCENARIUSZ SUKCESU
Jako obywatel / konsument:
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Cechy rynku:

dysponuję narzędziem eID, które jest
dostępne, wygodne, bezpieczne

działa w modelu federacyjnym

eID umożliwia mi logowanie do cyfrowych
serwisów usług publicznych i załatwianie moich
spraw urzędowych „od ręki”

działający węzeł krajowy oraz szeroki zakres
cyfrowych usług publicznych
rozbudowane mechanizmy uwierzytelnienia – wiele
narzędzi, wygoda i elastyczność, oparte na analizie
ryzyka

dzięki eID mogę przez internet założyć rachunek
bankowy, zmienić dostawcę usługi
(np. telekomunikacyjnej, energetycznej),
założyć polisę ubezpieczeniową czy podpisać
umowę o pracę

działający węzeł komercyjny oraz szeroki zakres
cyfrowych usług w świecie komercyjnym, w tym
opartych o usługi zaufania bazujące na eID
powstają złożone usługi cyfrowe end-2-end
skonstruowane z dostępnych dotychczas
atomowych usług cyfrowych

narzędzia eID są bezpieczne i idą z duchem zmian
technologicznych (do identyfikacji wystarcza
mi telefon komórkowy, działa biometria)

elastyczność technologiczna i biznesowa, dzięki
zaangażowaniu świata komercyjnego, współpraca
sektora publicznego i komercyjnego w obszarze
cyberbezpieczeństwa

wiem na czym polega elektroniczna
identyfikacja, w przypadkach zagrożenia
kompromitacją wiem gdzie zadzwonić
by uzyskać pomoc czy nawet zastrzec moje eID

realizacja spójnego programu i standardów
komunikacji podmiotów na rynku

mogę korzystać z mojego eID w serwisach
publicznych Unii Europejskiej

model sfederowany z usługami z innych
krajów Unii Europejskiej
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ROZDZIAŁ 1

WPROWADZENIE DO eID

1. Czym jest elektroniczna identyfikacja
Jesteśmy świadkami kolejnej odsłony rewolucji
technologicznej, związanej przede wszystkim
z cyfryzacją kolejnych procesów dnia codziennego
– coraz więcej spraw jako konsumenci czy
obywatele możemy załatwić drogą elektroniczną.
Występujemy wówczas jako konkretne osoby –
„z imienia i nazwiska”. Dlatego podczas takiego
procesu – założenia rachunku bankowego przez
internet, umówienia wizyty u lekarza przez aplikację
mobilną czy złożenia deklaracji podatkowej
– kluczowe dla obu stron transakcji jest, aby
tożsamość składającego była rozpoznana w sposób
właściwy, bezpieczny i ergonomiczny.

Właściwie zaprojektowany
i funkcjonujący system
cyfrowej tożsamości jest
kluczowym elementem
powodzenia cyfryzacji
procesów transakcyjnych
w sektorze komercyjnym
i administracyjnym.

Elektroniczna identyfikacja
to niezbędny warunek
dla realizacji procesów
transakcyjnych w świecie
cyfrowym, w sposób
bezpieczny dla obu stron.

Im więcej procesów identyfikujemy jako konieczne
do poddania cyfryzacji, tym bardziej uświadamiamy
sobie, jak ważne jest stworzenie całego,
uporządkowanego systemu zarządzania cyfrową
tożsamością. Podobnie jak w innych sektorach
kluczowych dla gospodarki (chociażby systemie
finansowym) – funkcjonowanie określonych
środków i narzędzi, ram regulacji i nadzoru,
uspójnionych definicji, pozwala na zapewnienie
transparentności na rynku, jasności działania dla
wszystkich stron, zdolności do szybkiej i właściwej
reakcji na sytuacje kryzysowe oraz na elastyczne
dostosowywanie się do zmieniających się warunków
gry w sposób bezpieczny i rozważny.

Dlaczego kwestia systemu eID stała
się tak istotna - tu i teraz – w Polsce w roku 2017?
Po pierwsze, po sukcesie szeregu projektów
zrealizowanych na styku sektora komercyjnego
i publicznego, zwiększyła się zdecydowanie liczba
Polaków korzystających z elektronicznych usług
publicznych. W programie Rodzina 500+ wnioski
drogą internetową złożyło 515 tys. osób, głównie
za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
Umożliwienie aktywacji rządowego narzędzia eID,
jakim jest Profil Zaufany (PZ), przez bankowe kanały
pozwoliło na zwiększenie liczby profili do blisko
miliona. W 2017 roku padł kolejny rekord i ponad 9,6
mln osób rozliczyło się z fiskusem przez internet. To
o ponad 1 mln 256 tys. zeznań PIT więcej niż przed
rokiem. Podatnicy korzystali z różnych możliwości
– zarówno z funkcjonującego od dawna systemu
e-Deklaracje, jak i z nowej możliwości wysłania
deklaracji przez niektóre banki. 24 kwietnia 2017 r.
Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło usługę
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sprawdzania liczby punktów karnych online
dla osób posiadających Profil Zaufany. W ciągu
pierwszych czterech dni funkcjonowania usługi
skorzystało z niej ponad 170 tys. kierowców.
Kolejnym czynnikiem wspierającym rozwój rynku
usług elektronicznych jest wdrożone w lipcu
2016 roku Rozporządzenie eIDAS, które nie
tylko uporządkowało definicje dotyczące tego
obszaru (oprócz samej elektronicznej identyfikacji
i warunków funkcjonowania jej narzędzi, również
m.in. pieczęć elektroniczną, znakowanie czasem,
przeglądarkę europejską i in.), lecz przede
wszystkim wskazało na wdrażaną od września 2018
roku obligatoryjność przyjmowania przez serwisy
państwowe notyfikowanych europejskich narzędzi
identyfikacji, z których korzystają obywatele innych

Rozdział 1

Karol Okoński
wiceminister cyfryzacji
Cyfrowa tożsamość to klucz do bramy, za którą otwiera się świat e-usług albo wehikuł do ułatwienia kontaktów z sektorem
publicznym i komercyjnym w świecie rzeczywistym. Takie dwie perspektywy pokazują potencjał jaki drzemie w środkach
identyfikacji elektronicznej. Niemniej tempo rozwoju jest wciąż niewiadomą. Oferowany przez Państwo bezpłatny Profil
Zaufany przez ponad 10 lat założył niecały milion obywateli, ale pamiętajmy, że jeszcze we wrześniu ubiegłego roku miało go
niespełna 600 tys. osób. Znaczące zwiększenie ilości kont to efekt wprowadzonych ułatwień w potwierdzaniu profilu (przez
bankowość internetową), kampanii informacyjnej i uruchomienia nowych e-usług administracji publicznej.

krajów Unii Europejskiej. Na poziomie krajowym,
rozporządzenie to zostało zaimplementowane
w formule wdrożonej we wrześniu 2016 r. ustawy
o usługach zaufania, której nowela jest planowana
w roku 2017.
Trzeci ze wskazywanych czynników dotyczy
wspomnianego powyżej dążenia sektora
komercyjnego do cyfryzacji kluczowych procesów
biznesowych skierowanych do klienta końcowego.
Przede wszystkim odnosi się to do pozyskiwania
nowych klientów w formule zdalnej, jak i zdalnego
podpisywania umów. Wynika to z migracji
klientów z takich sektorów jak np. finansowy
czy telekomunikacyjny, co jest powiązane ze
zmniejszaniem fizycznych oddziałów tych instytucji,
jak i oczekiwań samych użytkowników, którzy
chcą ze swoimi usługodawcami załatwiać sprawy
wygodnie i bezpiecznie przez swój komputer czy
smartfon. Sektora finansowego może też dotyczyć
połączenie narzędzi elektronicznej identyfikacji
z usługami wdrażanymi przez nadchodzącą
dyrektywę PSD2, która mocno zmieni warunki
funkcjonowania systemu finansowego.
Warto również wspomnieć, że Strumień
Cyfrowa Tożsamość jest jednym ze strumieni
ukonstytuowanego w 2016 r. i afiliowanego przy
Ministerstwie Cyfryzacji programu „Od papierowej
do cyfrowej Polski”, którego prace są okazją
do współpracy między administracją publiczną
i rynkiem w kluczowym obszarze gospodarki
elektronicznej.
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Czynniki wspierające
rozwój rynku eID w Polsce
w 2017 roku :
sukces projektów na styku administracji
i sektora bankowego w 2016/17;
start projektów strategicznych: krajowy
i komercyjny węzeł identyfikacji;
wdrożenie rozporządzenia eIDAS w 2016
i polskiej ustawy o usługach zaufania;
zainteresowania sektora komercyjnego
w kontekście usług eID wynikające
z dążenia do cyfryzacji kolejnych procesów,
głównie zdalnego pozyskiwania klienta
i podpisywania umów;
dyrektywa PSD2, która pozwoli wykorzystać
narzędzia eID do nowych usług finansowych.

Przyjrzyjmy się kluczowym definicjom dotyczącym
elektronicznej identyfikacji. Oczywiście trudno
powiedzieć, że w tym względzie istnieją definicje
jednoznaczne i niezmienne w czasie oraz
uniwersalne, bez względu na charakterystykę
danego rynku lokalnego czy sektora, do którego się
odnoszą. Natomiast wspomniane rozporządzenie
eIDAS oraz polska ustawa o usługach zaufania,
jak również realizowana w ostatnich kilkunastu
miesiącach praktyka projektowa, pozwoliły na
doprecyzowanie, uspójnienie i uwspólnianie na
polskim rynku kluczowych pojęć w tym zakresie.

Rozdział 1

Najogólniej mówiąc, właściwe, bezpieczne i pewne
rozpoznanie osoby, która realizuje lub zamierza
zrealizować transakcję w świecie cyfrowym, to
wyznacznik skutecznej identyfikacji elektronicznej.
Spoglądając od strony usługi cyfrowej, mamy do
czynienia z dwoma kluczowymi mechanizmami
bezpośrednio powiązanymi z użytkownikiem -

identyfikacją i tzw. usługami zaufania, których
najbardziej zrozumiałym przykładem jest
oświadczenie woli - podpis. Identyfikacja i podpis,
chociaż mogą być wykorzystywane w tej samej
usłudze, są odrębnymi mechanizmami o różnym
przeznaczeniu.

Identyfikacja elektroniczna oraz usługi zaufania (w tym przede
wszystkim zdalne oświadczenie woli, np. e-podpisy) stanowią
rozdzielne, ale kluczowe elementy, realizacji transakcji w świecie
cyfrowym.
W świecie fizycznym identyfikacja osoby może
odbywać się poprzez odczytanie danych zawartych
w dokumencie tożsamości (np. dowód osobisty).
Zweryfikowanie dokumentu tożsamości nie
jest jednak równoznaczne ze złożeniem przez
posiadacza dokumentu oświadczenia takiego jak
np. podpisanie umowy. Do złożenia oświadczenia
co do zasady wykorzystywany jest podpis.
W świecie cyfrowym istnieją mechanizmy podpisu
elektronicznego i identyfikacji elektronicznej.
Mają one zastosowanie analogiczne do tego
w świecie rzeczywistym. W świecie cyfrowym
nie jesteśmy w stanie uciec od technologii,
która umożliwi przeprowadzenie tych procesów.
Narzędzia techniczne niekiedy łączą identyfikację
elektroniczną z podpisem elektronicznym.
Przykładem może być tutaj umieszczenie narzędzi
do identyfikacji i podpisu na jednej karcie
kryptograficznej.
Jesteśmy przyzwyczajeni do swojej spójnej,
niepowtarzalnej, niejako ciągłej w czasie
i przestrzeni tożsamości fizycznej. Jak znaleźć jej
odpowiednie odzwierciedlenie w zdigitalizowanym

świecie, w którym możemy zaistnieć w wielu
miejscach takich jak portale czy usługi? Jakie
są kluczowe elementy pojęcia takiej cyfrowej
tożsamości?
Ze względu na obowiązek rejestracji przy
narodzinach i wyrejestrowania przy zgonie
obywateli, zdecydowanie łatwiej tłumaczyć to
zagadnienie w kontekście tożsamości obywatela.
Wśród zdefiniowanych we wspomnianym powyżej
rozporządzeniu eIDAS pojęć nie ma cyfrowej
tożsamości, jest natomiast pojęcie „zestawu danych
identyfikujących osobę”. W odróżnieniu od danych
identyfikujących osobę, które mogą pojawiać się
w rejestrach, dokumentach czy być przekazywane
pomiędzy systemami, cyfrowa tożsamość
obywatela stanowi pojedynczy byt. Obywatel,
wykonując czynności w świecie cyfrowym,
a w szczególności w systemach administracji
publicznej, posługuje się swoją unikalną
tożsamością. W kontekście zarządzania tożsamością
cyfrową istotnym elementem jest referencyjne
źródło danych, które jest źródłem prawdy na temat
tożsamości cyfrowej dla pozostałych systemów.
W przypadku tożsamości cyfrowej osoby fizycznej
rolę referencyjnego źródła danych pełni rejestr
PESEL.

RejestrPESELwprzypadkutożsamościcyfrowejosoby
fizycznejpełnirolęreferencyjnegoźródładanych.
Próbując ponownie znaleźć analogię do świata
tradycyjnego, określmy teraz odpowiednik
„analogowego” dokumentu tożsamości.
W przypadku dokumentu tożsamości, takiego jak
dowód osobisty, identyfikacja jest realizowana
poprzez odczytanie danych identyfikacyjnych
naniesionych na dokument. Weryfikacja
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tożsamości jest realizowana poprzez sprawdzenie
autentyczności dokumentu. W świecie cyfrowym
to środek identyfikacji elektronicznej pełni
rolę podobną do takiego dokumentu. Zarówno
dokument tożsamości, jak i środek identyfikacji
elektronicznej są wykorzystywane do identyfikacji
i weryfikacji tożsamości. W przypadku środka

Rozdział 1

identyfikacji elektronicznej osoby fizycznej,
identyfikacja jest osiągana poprzez pobranie
danych identyfikujących osobę fizyczną.
Weryfikacja tożsamości w usłudze online jest

Środki identyfikacji
elektronicznej
dane
identyfikujące
osobę

Dokument
tożsamości
dane
identyfikujące
osobę

osiągana poprzez zastosowanie uwierzytelnienia
online, weryfikującego autentyczność środka
identyfikacji elektronicznej.

Referencyjne
źródło
danych

TOŻSAMOŚĆ
CYFROWA
dane
identyfikujące
osobę

Rys. 1. Relacje pomiędzy tożsamością cyfrową, danymi identyfikującymi osobę a środkiem identyfikacji elektronicznej

Krajoweramyidentyfikacjielektronicznejokreślają
typmodelueIDfunkcjonującegowdanymkrajuorazrole
idefinicjejegoposzczególnychkomponentów.
Poznanie i zrozumienie głównych pojęć
związanych z cyfrową tożsamością pozwala na
rozszerzenie perspektywy w kierunku całego
systemu elektronicznej identyfikacji. Kluczowym
zagadnieniem są tu krajowe ramy identyfikacji
elektronicznej. Jest to pojęcie pojemne, określające
szeroko rozumiany system usług elektronicznej
identyfikacji, który obejmuje zarówno sektor
publiczny, jak i komercyjny. Same ramy krajowe
elektronicznej identyfikacji obejmują:
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 węzeł (broker) krajowy (publiczny) identyfikacji
elektronicznej oraz komercyjne węzły (brokerów)
identyfikacji elektronicznej;
 publicznych i komercyjnych dostawców środków
identyfikacji elektronicznej;
 publicznych i komercyjnych dostawców
atrybutów;
 publicznych i komercyjnych dostawców usług;
 osoby fizyczne korzystające z identyfikacji
elektronicznej w dostępie do usług i procesie ich
realizacji.

Rozdział 1

Michał Tabor
Partner i Członek Zarządu Obserwatorium.biz
Oczekiwanym skutkiem transformacji cyfrowej jest nie tylko bezpieczny dostęp do informacji, ale realizacja czynności
prawnych i biznesowych całkowicie elektronicznie. Możliwość łatwej i powszechnie dostępnej identyfikacji elektronicznej
jest tylko pierwszym etapem zmian, które umożliwią każdemu elektroniczne oświadczenie woli, podpisywanie umów oraz
rejestrowane przekazywanie dokumentów elektronicznych. Warunkiem bezpieczeństwa takich transakcji jest zapewnienie, że
czynność dokonana elektronicznie będzie mogła być udowodniona przez urzędnikiem i sądem. Do tworzenia potwierdzeń
transakcji elektronicznych – dowodów, które są uznawane przez sąd - służą USŁUGI ZAUFANIA, które rozwija i będzie rozwijał
rynek dostawców prywatnych. Uruchomienie krajowego schematu identyfikacji elektronicznej otwiera bardzo szerokie
możliwości znacznego ułatwienia i upowszechnienia dokumentu elektronicznego i podpisu elektronicznego w relacjach
administracyjnych i biznesowych.

Główną cechą modelu jest jego federacyjność,
co oznacza występowanie na rynku podmiotów
innych niż państwowe, pełniących poszczególne
role w tym modelu. Na tak funkcjonującym rynku
mogą być tworzone komercyjne węzły identyfikacji
elektronicznej, które mogą łączyć się z węzłem
krajowym na potrzeby realizacji usług administracji
publicznej. Uwierzytelnienie w usługach
publicznych jest możliwe za pośrednictwem węzła
krajowego (w procesie tym może, ale nie musi
brać udziału węzeł komercyjny), a w usługach
komercyjnych wyłącznie za pośrednictwem węzła
komercyjnego. W efekcie państwo w ograniczony
sposób nadzoruje rynek dostawców usług
komercyjnych, a przede wszystkim nie konkuruje
na tym rynku z komercyjnymi dostawcami środków
identyfikacji elektronicznej.

Możliwe są bezpośrednie integracje pomiędzy
komercyjnymi dostawcami środków identyfikacji
elektronicznej a dostawcami usług – nie jest
konieczne stosowanie tylko komunikacji za
pośrednictwem węzła komercyjnego.
Dodatkowo jednym z istotnych aspektów
docelowych krajowych ram identyfikacji
elektronicznej są usługi zaufania, które definiuje
eIDAS, powiązane z elektroniczną identyfikacją:
 doręczanie elektroniczne;
 podpis elektroniczny;
 pieczęć elektroniczna.

Usługi te będą realizowane w kontekście
identyfikacji elektronicznej, zatem uruchomienie
krajowych ram identyfikacji elektronicznej ma
zasadnicze znaczenie w procesie ich udostępnienia.

2. Jakie są korzyści z eID i mity na temat eID
Jakkolwiek wdrożenie uregulowanych
i wystandaryzowanych mechanizmów
elektronicznej identyfikacji na rynku wydaje się
dawać konkretne korzyści dla wszystkich stron
relacji – obywatela, konsumenta oraz serwisów
dostarczających usługi, zarówno administracji
państwowej, jak i komercyjne - to warto owe
korzyści jeszcze raz wyraźnie podsumować. Warto
również odnieść się do pokutujących negatywnych
mitów dotyczących eID.
Wdrożenie kompleksowego systemu elektronicznej
identyfikacji ma szansę przynieść następujące
pozytywne konsekwencje:
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KORZYŚCI Z eID
 Wzrost liczby e-usług
Skokowe zwiększenie liczby procesów transakcyjnych, które będą możliwe do realizacji drogą
cyfrową w sektorze komercyjnym i administracyjnym dzięki udostępnieniu środków elektronicznej
identyfikacji
Udostępnienie na polskim rynku środków elektronicznej identyfikacji spełniającej wymagania notyfikacji
Unii Europejskiej umożliwi obywatelom dostęp do szerokiego wachlarza elektronicznych usług administracji
publicznej, usług bankowych i usług komercyjnych. W dalszej perspektywie czasu da to również możliwość
przygotowania systemów oraz przejście procesu notyfikacji na poziomie UE. Dzięki temu użytkownicy tych
systemów dostaną dostęp również do usług świadczonych na rynku UE.

 Bardziej dostępna e-administracja
Łatwiejszy dostęp do usług elektronicznej administracji dzięki uruchomieniu krajowego węzła
identyfikacji elektronicznej oraz uwzględnieniu komercyjnych dostawców tożsamości
Dzięki uruchomieniu krajowego węzła identyfikacji elektronicznej i wykorzystaniu go przez administrację
publiczną do dostępu do środków identyfikacji elektronicznej, powstanie jeden punkt podłączenia dla
podmiotów świadczących usługi i środków identyfikacji elektronicznej. Odciąży to podmioty administracji
publicznej, które nie będą musiały się integrować z wieloma dostawcami identyfikacji. Dodatkowo, dzięki
wprowadzeniu standardu do komunikacji pomiędzy brokerem a systemami, koszty integracji będą niższe.
Uruchomienie krajowego brokera identyfikacji elektronicznej nie zamyka równolegle drogi dla tworzenia
komercyjnych brokerów tożsamości. Dzięki wykorzystaniu komercyjnych dostawców tożsamości nastąpi
popularyzacja środków identyfikacji elektronicznej, które zapewnią powszechny dostęp do istniejących usług
cyfrowych administracji publicznej. Da to szybkie osiągnięcie znacznej liczby użytkowników posługujących
się środkami identyfikacji elektronicznej, co dodatkowo będzie sprzyjać budowie i udostępnianiu nowych
usług cyfrowych.

 Zapewnienie zgodności z regulacjami UE
Umożliwienie podmiotom administracji publicznej realizacji wymagań prawnych UE
Uruchomienie węzła identyfikacji elektronicznej umożliwi podmiotom administracji publicznej realizację
wymagań nałożonych przez prawo Unii Europejskiej, wyrażonych w rozporządzeniu eIDAS. Wykorzystanie
węzła da możliwość akceptacji środków identyfikacji elektronicznej notyfikowanych w innych krajach
członkowskich.
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 Skokowe upowszechnienie eID
Umożliwienie klientom banków i telekomów wykorzystania tożsamości elektronicznej
Klienci banków oraz telekomów posiadają już swoje elektroniczne tożsamości. Przyłączenie się tych
podmiotów do krajowego brokera identyfikacji elektronicznej umożliwi dużej grupie użytkowników
łatwe posługiwanie się swoją tożsamością elektroniczną w internecie. Tożsamość ta będzie mogła być
wykorzystana zarówno w realizacji procesów na rynku komercyjnym, jak i w komunikacji i dostępie do
systemów administracji publicznej. Docelowo mogą również powstawać kolejni dostawcy tożsamości –
zarówno start-upy, jak i aktualnie działające firmy, np. dysponujące dużą bazą użytkowników aktywnych
w sferze e-commerce.

 Obecność konkurencyjnego, krajowego rozwiązania
w zakresie eID
Konkurencyjna, bezpieczna i nowoczesna identyfikacja elektroniczna dla obywateli
Wchodzące przepisy rozporządzenia eIDAS umożliwią transgraniczny przepływ środków identyfikacji
elektronicznej. W przypadku braku notyfikowanych systemów w Polsce nisza ta zostanie zapełniona
przed podmioty z zagranicy i obywatele będą mogli wykorzystać systemy z innych krajów. Rozwiązania
opierające się na krajowych ramach identyfikacji elektronicznej dzięki uwzględnieniu specyfiki polskiego
rynku i administracji mają szansę stać się konkurencyjne względem rozwiązań oferowanych na rynkach
zagranicznych.
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 Gotowość do notyfikacji polskich narzędzi eID na poziomie
europejskim
Wsparcie w notyfikacji krajowych rozwiązań
Krajowe ramy identyfikacji elektronicznej w wymaganiach bezpieczeństwa, poziomach zaufania i innych
założeniach powinny być w jak największym stopniu spójne z zapisami wynikającymi z rozporządzenia eIDAS.
Umożliwi to stworzenie systemu spójnego i bezpiecznego, natomiast podmiotom komercyjnym świadczącym
usługi identyfikacji elektronicznej na rynku krajowym da możliwość łatwiejszego przeprowadzenia procesu
notyfikacji, aby ich narzędzia były uznawane na wspólnym rynku UE.

 Rozwój usług zaufania opartych o identyfikację elektroniczną
W trakcie realizacji informatyzacji usług administracji publicznej powstaje problem braku powszechności
narzędzi służących obywatelom w kontaktach z administracją publiczną. Dostarczenie mechanizmów
wiarygodnej identyfikacji na rynku krajowym pozwoli przełamać ten problem. Dzięki posiadaniu wirtualnej
tożsamości, dostarczonej przez rynek komercyjny oraz samą administrację, obywatele dostaną do rąk
gotowe i sprawne narzędzia. Sytuacja ta przyczyni się do rozwoju usług zaufania opartych o identyfikację
elektroniczną. Usługi zaufania będą mogły być budowane nie tylko przez administrację, ale również przez
podmioty komercyjne.

 Zapewnienie miejsca dla środków rządowych środków
identyfikacji
Profil Zaufany powinien zostać jednym z pierwszych notyfikowanych systemów udostępnionych obywatelom.
Umożliwi to dostęp do usług administracji publicznej innych krajów UE. Natomiast w przypadku rynku
krajowego, PZ może funkcjonować równolegle z komercyjnymi środkami identyfikacji elektronicznej.
Podejście takie zapewni obywatelom dostęp do przynajmniej jednego notyfikowanego narzędzia, w sytuacji
gdy podmioty rynku komercyjnego nie będą przechodzić procesu notyfikacji. Ponadto będzie istniała
możliwość wykorzystania PZ w procesach realizowanych wewnątrz systemów administracji publicznej.

 Otwarta i elastyczna architektura eID
Rozwój niezawodnej oraz otwartej na sektor prywatny i innowację architektury zapewniającej
identyfikację elektroniczną
Wdrożenie modelu federacyjnego tożsamości w Polsce, budowanego ze znacznym wsparciem sektora
komercyjnego, przyczyni się do pozytywnego wizerunku e-administracji. Nastąpi również zapewnienie odpowiedniej
dywersyfikacji środków identyfikacji elektronicznej ze szczególnym naciskiem na zapewnienie publicznych,
udostępnionych przez państwo środków identyfikacji elektronicznej na wszystkich poziomach bezpieczeństwa,
przy jednoczesnej klarowności systemu i oferowanych przez niego metod identyfikacji dla obywateli. Taki model ma
duże szanse stać się wysoce elastyczny i dać potencjał wzrostu dla rynku usług cyfrowych administracji publicznej
i komercyjnych oraz zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa danych obywateli
.
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MITY NA TEMAT eID
Rynek elektronicznej identyfikacji właściwie dopiero się tworzy. Nie są jeszcze powszechnie znane
i rozumiane poszczególne pojęcia oraz role podmiotów w ten rynek zaangażowanych. Prawodawstwo
dopiero częściowo jest ukształtowane. Dodatkowo domena, której elektroniczna identyfikacja dotyka, jest
szczególna – dotyczy najbardziej prywatnych, unikalnych, osobistych cech i działań człowieka. Odpowiednio
wczesne rozpoznanie i zaadresowanie obaw użytkowników wynikających z wdrażania rozwiązań bazujących
na krajowych ramach elektronicznej identyfikacji stanowi niezbędny warunek sukcesu tego elementu
transformacji cyfrowej w świecie komercyjnym i publicznym.

 Prywatność użytkowników i bezpieczeństwo danych
Wraz z rozwojem usług internetowych i coraz szerszym udziałem sfery prywatnej użytkowników w tych
usługach, nieodłącznym elementem tego procesu są zagrożenia związane z ujawnieniem prywatności
i możliwością wykorzystania informacji w sposób niechciany dla użytkowników, które dotyczą w naturalny
sposób całego obszaru internetowego. Kluczowym czynnikiem rozwiewającym te obawy powinno być
przekazanie informacji dotyczącej tego, gdzie i jakie atrybuty danych użytkownika identyfikującego się
elektronicznie są przekazywane i przechowywane.

Dostawca usługi cyfrowej, z której będziemy korzystać, nie
otrzyma naszych danych wrażliwych (np. loginu i hasła do systemu
dostawcy tożsamości takiego jak bank) - dostanie jedynie informację
o pozytywnej identyfikacji, podobnie jak sklep otrzymuje przy
płatności kartą tylko potwierdzenie, że na rachunku znajdują się
wystarczające środki do pokrycia kosztów danego zakupu.
W sukurs idą tu regulacje – rozporządzenie eIDAS, które nakłada na węzeł identyfikacji lub usługodawcę
obowiązek wyświetlenia użytkownikowi, jakie jego dane są przekazywane od dostawcy tożsamości oraz
określa konieczność wydania zgody przez klienta na takie przekazanie. Drugą kluczową regulacją jest
RODO, które wchodzi w życie w 2018 roku i oprócz określenia wyraźnych norm i warunków przetwarzania
danych w środowisku elektronicznym, powinno przyczynić się do zwiększenia świadomości praw obywateli
i konsumentów w tym zakresie. Wdrożenie pośrednika w postaci węzłów administracyjnego (krajowego)
i komercyjnych zapewni, że nasze dane wrażliwe (np. login i hasło do systemu dostawcy tożsamości takiego
jak bank), nie będą przekazywane do portalu – serwis otrzyma jedynie informację o pozytywnej identyfikacji,
podobnie jak sklep otrzymuje przy płatności kartą jedynie potwierdzenie, że na rachunku znajdują się
wystarczające środki do pokrycia kosztów danego zakupu.
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Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że kluczem do skutecznego zaadresowania obaw związanych z prywatnością
w kontekście eID jest pełna transparentność dotycząca zarządzania danymi użytkowników przez
poszczególnych graczy na rynku. Po spełnieniu tego warunku, niezbędne działania edukacyjne realizowane
przez instytucje państwowe i komercyjne będą odbierane jako wiarygodne i te, którym można ufać przede
wszystkim.

 Model federacyjny
Obawy wynikające z wdrożenia modelu federacyjnego wiążą się przede wszystkim z potencjalnymi
zyskami dla sektora komercyjnego wynikającymi z wdrożenia i finansowania systemu przez państwo. Jeśli
mechanizmy identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania z sektora usług publicznych zostaną wdrożone
również w sektorze komercyjnym, spowoduje to powstanie dwóch wzmacniających się i stymulujących
rynków w obszarze edukacji klienta oraz wzrostu jakości i bezpieczeństwa stosowanych rozwiązań i procedur
w procesie elektronicznej identyfikacji. Dobrym przykładem niwelującym obawy modelu federacyjnego jest
przykład wdrożenia dostępu do programu Rodzina 500+ przez banki, w którym zarówno sektor publiczny, jak
i komercyjny odniosły niezależne korzyści.

 Edukacja użytkowników
Bezpośrednia analogia ze światem fizycznym, choć się bezpośrednio nasuwa, nie zawsze jest najlepszym
kluczem do zrozumienia zagadnień wyrażonych w języku bliższym informatyce czy prawu nowych
technologii niż naturalnych pojęć, do których w tej sferze zdążyliśmy się przyzwyczaić (np. podpis, umowa,
dowód tożsamości, identyfikacja itd.). Dużym wyzwaniem będzie zrozumienie zupełnie nowych pojęć,
takich jak „węzeł tożsamości” czy „usługi zaufania”, które w ograniczonym zakresie znajdują odpowiedniki
w dominującym do tej pory świecie fizycznej identyfikacji i składania oświadczeń woli. Wprowadzanie
nowych rozwiązań „pod flagą” przenoszenia naszej identyfikacji do świata wirtualnego niesie naturalne
obawy związane z cyberbezpieczeństwem i ryzykiem kompromitacji tożsamości. Podejmowanie skutecznych
działań edukacyjnych w tej kwestii będzie bardzo trudne w świecie, w którym stale jesteśmy bombardowani
informacjami o atakach, fraudach i wyciekach danych w świecie elektronicznym. Dlatego też na barkach
wszystkich uczestników nowo tworzącego się rynku, ale przede wszystkim na jego nadzorcy, jakim jest
państwo, i komercyjnych dostawcach tożsamości, będzie leżało największe wyzwanie związane z właściwym
i systematycznym poprowadzeniem działań edukacyjnych, aby zaadresować powyżej określone problemy.

Miłosz Brakoniecki
Partner i Członek Zarządu Obserwatorium.biz
Kluczem do sukcesu projektów eID będzie zrozumienie perspektywy użytkowników. Z jednej strony mówimy tu
o udostępnieniu usług zapewniających szerokie zastosowanie i dających klientom i obywatelom wyraźną różnicę w czasie
i wygodzie ich realizacji w stosunku do dzisiejszych procesów (podpisywanie umów z dostawcami masowych usług,
rejestracja u lekarza, głosowanie ws. budżetów partycypacyjnych itd.). Z drugiej chodzi o poznanie oraz zaadresowanie
obaw i barier związanych z identyfikacją i oświadczaniem woli w formule zdalnej. Kluczowym pojęciem jest tu zaufanie,
które musi wzbudzać zarówno sam przebieg procesu eID, jak i zaangażowane w niego instytucje. Społeczne i kulturowe
aspekty wdrażania tego typu nowych usług powinny być uwzględniane równolegle do kwestii technologicznych, prawnych
czy biznesowych. Dzięki temu cały potencjał rodzącego się rynku nie zostanie zaprzepaszczony przez negatywny odbiór
społeczny, w którym mity wezmą górę nad realnymi korzyściami wynikającymi z korzystania z eID.
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Rozdział 2

ROZDZIAŁ 2

DOTYCHCZASOWY ROZWÓJ I SYTUACJA BIEŻĄCA

1. Początki rozwoju usług identyfikacji
Błyskawiczny rozwój szeroko rozumianego świata
cyfrowego bardzo szybko wymusił powstanie
mechanizmów ułatwiających identyfikację
użytkowników w globalnej sieci internetowej.
Liczba dostępnych usług i serwisów, a co za tym
idzie, koniecznych do zapamiętania loginów i haseł,
spowodowała popyt na rozwiązania upraszczające
elektroniczną identyfikację i uwierzytelnianie.
W Polsce w sektorze publicznym za formalny
początek funkcjonowania usług identyfikacji
elektronicznej można przyjąć rok 2001, gdy
została przyjęta ustawa o podpisie elektronicznym.
Kolejnym krokiem było wdrożenie Profilu Zaufanego
(ePUAP) w roku 2010. Od 2005 roku trwały prace
nad systemem ePUAP, w ramach którego wdrożono
mechanizmy identyfikacji oraz weryfikacji podpisów
kwalifikowanych. Wprowadzony w ePUAP Profil

Zaufany miał stać się alternatywą dla podpisu
kwalifikowanego i pozwalać na wnoszenie do
urzędów podań, wniosków, skarg, opłat i deklaracji
drogą elektroniczną, bez osobistej wizyty w
urzędzie. Równolegle w obszarze komercyjnym
dostawcy usług, aplikacji i serwisów internetowych
bardzo szybko zaczęli wykorzystywać rozwiązania
udostępnione przez światowych potentatów
w branży internetowej, takich jak Google
czy Facebook. Z perspektywy użytkownika,
potwierdzone konto w serwisie Facebook
czy Google pozwala na logowanie do całego
szeregu niezależnych usług internetowych, bez
konieczności ponownej rejestracji i dodatkowego
uwierzytelniania. W podobnej formule działają
również inni dostawcy globalnych usług cyfrowych,
tacy jak Microsoft, Apple czy Twitter.

GoogleIDiFacebookConnecttowpraktycenajbardziej
powszechnenarzędziaułatwiającerejestracjęilogowanie
doserwisówinternetowych.
Źródłowym konceptem dla jednolitej tożsamości
cyfrowej przypisanej dla jednego internauty był
pomysł Brada Fitzpatricka znany jako OpenID, który
jednak nie został wykorzystany komercyjnie w taki
sposób jak standard OAuth. Ten drugi bowiem stał
się podstawą dla usług identyfikacyjnych dla wyżej
wymienionych serwisów (np. Facebook Connect),
które uplasowały na rynku usług internetowych
swoistą możliwość udzielania danej witrynie zgody
na korzystanie z informacji zawartych w istniejącym
już wcześniej koncie użytkownika. W wersji
uproszczonej usługa ta obejmowała jedynie
weryfikację tożsamości. Generalnie rozwiązanie
to było szersze niż koncept OpenID, ponieważ
umożliwiało serwisowi przyjmującemu identyfikację,
pobieranie (a więc nie tylko jednorazowe pobranie)
większej puli danych, chociażby informacji
o zawartości kalendarza użytkownika.
Trudno określić ilościowo skalę wykorzystywania
tego typu usług, tzw. „zaocznego logowania/
identyfikacji”, ale bezwzględnie wartością
korzystania z niego jest wygoda i prostota.
Szczególnie dotyczy to środowiska mobilnego,
w którym pełna rejestracja do nowego serwisu
jest często bardzo uciążliwa. Dodatkowo, jeżeli
użytkownik korzysta z usług dostawców, których
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globalne marki może postrzegać jako zaufane,
to może zakładać, że są to rozwiązania również
bezpieczne. W ostatnich latach dostawcy tacy
jak Facebook czy Google znacząco rozbudowali
swoje funkcjonalności związane z zarządzaniem
bezpieczeństwem i ochroną danych w swoich
serwisach, umożliwiając użytkownikom kontrolę
nad tym, jakie aplikacje są zintegrowane z ich
kontem, równolegle przeprowadzają również szereg
akcji edukacyjnych mających na celu świadome
zarządzanie swoim kontem i danymi, jak również
mocno promują dwuskładnikowe uwierzytelnienie.
Jednocześnie jednak rozwiązania te mają dwa
podstawowe typy słabości.

Rozdział 2

Pierwszy dotyczy serwisów, w których używamy
tego typu mechanizmów do logowania czy
rejestracji – atak na nie może skutkować
przynajmniej częściowym udostępnieniem
naszych danych, może tak się zdarzyć chociażby
przez błędne zaimplementowanie protokołu
OAuth przez danego wydawcę. Również wyciek
danych z globalnych dostawców takich jak Google
i Facebook mógłby dla użytkowników mieć większe
konsekwencje niż tylko utrata dostępu do tych
usług, gdyż automatycznie utratą zagrożone
byłyby dane z pozostałych, w których takiej
„zapośredniczonej rejestracji” dokonał użytkownik.
Drugi typ słabości dotyczy samych usługodawców.
Gdy decydują się oni na weryfikowanie klientów
w taki sposób, muszą się oni liczyć z tym, że
wiarygodność takiej identyfikacji jest bardzo

ograniczona, a procesu uwierzytelnienia przy
użyciu tych mechanizmów praktycznie nie można
skutecznie przeprowadzić. Jest więc oczywiste, że
zarówno użytkownicy, jak i usługodawcy szukają
rozwiązań, które wprowadziłyby elektroniczną
identyfikację na zdecydowanie wyższy poziom
jakości usług w kontekście bezpieczeństwa,
z utrzymaniem conajmniej tak samo dobrego
poziomu ergonomii jak w przypadku rozwiązań
popularnych dzisiaj. Istotną kwestią wydaje się
tutaj również lokalny (na poziomie europejskim
i krajowym) prawodawca i nadzorca, który jako
zewnętrzny arbiter mógłby określać ramy prawne
funkcjonowania rynku eID i egzekwować skutecznie
ich spełnianie przez podmioty na rynku – tego
oczekiwania również globalni dostawcy eID obecnie
nie realizują w pełny sposób.

Ryzyko związane z utratą kontroli nad osobistymi danymi
przez użytkownika oraz brak realizacji skutecznej identyfikacji
z uwierzytelnieniem z perspektywy usługodawcy to główne słabe
strony modelu bazującego na protokole OAuth.
2. Aktualny stan rozwoju rynku eID za granicą
Na przestrzeni ostatnich lat rynek usług cyfrowych,
w tym usług oferowanych przez administrację
publiczną w wielu krajach, a w szczególności
w państwach UE, podlegał intensywnemu
rozwojowi. Z tej perspektywy ocena poziomu
zaawansowania e-administracji w Polsce nie
pozostawia wątpliwości, że przed nami pozostaje
wiele do zrobienia w tym obszarze. Publiczne
e-usługi są rozdrobnione, mają niski stopień
dojrzałości, poziom upowszechnienia wykorzystania
usług cyfrowych wśród obywateli jest niewielki,
a wizerunek portali publicznych i postrzeganie
możliwości załatwiania spraw urzędowych
w internecie generalnie nie są korzystne.
Jednym z głównych powodów wspomnianej wyżej
niskiej popularności cyfrowych usług administracji
publicznej w Polsce jest brak świadomości
obywateli o ich istnieniu. Stwarza to poczucie, że
liczba cyfrowych usług administracji publicznej
jest niewielka, co nie jest zgodne ze stanem
faktycznym - obecnie platforma ePUAP udostępnia
ponad 1000 usług administracji publicznej,
które można zainicjować drogą elektroniczną.
Popularyzacja usług cyfrowych w Polsce jest
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ograniczona ze względu na liczbę środków
identyfikacji elektronicznej, których wykorzystanie
jest możliwe w różnych usługach online - aktualnie,
w odniesieniu do usług publicznych, jest nim
wyłącznie Profil Zaufany. Ponadto trzeba zauważyć,
że większość usług administracji publicznej
wymaga złożenia podpisu elektronicznego w celu
ich realizacji, podczas gdy nie zawsze wydaje się
to być uzasadnione z perspektywy analizy ryzyka
związanej z wykorzystaniem tych usług.
Sytuacja ta ulega poprawie dzięki udostępnieniu
możliwości potwierdzenia Profilu Zaufanego
przy pomocy poświadczeń dostarczonych
przez podmioty niepubliczne. Istnieje jednak
potrzeba zbudowania szerszego portfolio środków
identyfikacji elektronicznej, które umożliwią
powszechny, prosty oraz bezpieczny dostęp do
usług online. Jak pokazują liczne doświadczenia
poszczególnych państw, potencjał wzrostu
w obszarze e-administracji jest pochodną
sprawnego, bezpiecznego, prostego w użyciu
i powszechnego schematu identyfikacji
elektronicznej.

Rozdział 2

Zeznanychwświecieschematówscentralizowanego,
federacyjnegoikomercyjnegosystemuusługelektronicznej
identyfikacji,wPolscewdrażanyjestsystemfederacyjny.
Warto w tym miejscu przywołać przykład jednego
z krajów europejskich, w którym w ostatnich
latach dzięki inwestycjom w budowę publicznego
schematu identyfikacji elektronicznej osiągnięty
został w dość krótkim czasie wysoki poziom
popularności usług e-administracji. Takim krajem
jest Wielka Brytania, gdzie uruchomiony został
schemat o nazwie Verify.GOV.UK. Od momentu
jego powstania w 2013 roku do chwili obecnej
z identyfikacji elektronicznej przy pomocy

schematu skorzystano ponad 75 mln razy (przy
populacji ok. 64 mln obywateli), przy czym znaczny
wzrost użycia nastąpił po dołączeniu do schematu
komercyjnych dostawców środków identyfikacji
elektronicznej. Trzeba również zaznaczyć, że
liczba usług, które korzystają ze schematu Verify.
GOV.UK, jest niewielka – obecnie jest to 12
najpopularniejszych usług na wysokim poziomie
transakcyjności, tzn. umożliwiających kompletną
realizację usługi drogą cyfrową.

Schemat Verify.GOV.UK działający w Wielkiej Brytanii cieszy się
popularnością obywateli dzięki dopuszczeniu powszechnych
narzędzi udostępnionych przez komercyjnych dostawców
tożsamości oraz zapewnienie kompletnej realizacji w sposób
cyfrowy usług, które udostępniono.
Najbardziej dojrzałym krajem w obszarze
identyfikacji elektronicznej i usług cyfrowych jest
Estonia, gdzie dostęp do środków identyfikacji
elektronicznej jest powszechny od początku XXI
wieku. Obecnie większość usług administracji
publicznej można zrealizować cyfrowo
przy pomocy różnych środków identyfikacji
elektronicznej, do których dostęp ma blisko 100%
populacji – od dowodu osobistego z warstwą
elektroniczną po identyfikację i uwierzytelnienie
przy pomocy systemów bankowych i operatorów
telekomunikacyjnych.
Warto w tym momencie dokonać przeglądu
dostępnych modeli rynku w zakresie elektronicznej
identyfikacji. Pierwszym z nich jest tzw. schemat
scentralizowany, który charakteryzuje się
centralnym zarządzaniem tożsamością cyfrową
przez państwo. Dodatkowo istnieje możliwość
dopuszczenia do schematu podmiotów prywatnych
w roli dostawcy środka identyfikacji elektronicznej,
jednak użycie dostarczonej przez nich tożsamości
cyfrowej wiąże się z potwierdzaniem danych
w centralnej bazie prowadzonej przez państwo
Państwa, w których zaimplementowany został ten
model, to np.:
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 Indie – schemat oparty o system Aadhaar, który
umożliwił identyfikację elektroniczną ponad 1,2
mld obywateli przy pomocy biometrii;
 Zjednoczone Emiraty Arabskie – schemat
identyfikacji elektronicznej oparty na karcie
jako podstawowym środku identyfikacji
elektronicznej, zarządzany przez centralną
jednostkę eIDA (Emirates Identity Authority);
 Pakistan – schemat identyfikacji elektronicznej
oparty na karcie oraz całym portfolio usług
państwa zarządzany przez centralną jednostkę
NADRA (National Database & Registration
Authority);
 Włochy – schemat identyfikacji elektronicznej
z udziałem podmiotów z sektora
komercyjnego (poczta oraz krajowy operator
telekomunikacyjny) w roli dostawców środków
identyfikacji z wymogiem weryfikacji danych
w centralnej bazie. Ramy programu ustanawia
rządowy program SPID (Public Digital Identity
System);
 Belgia – schemat identyfikacji elektronicznej
oparty o karty, regulowany przez rządową
organizację Fedict (Federal Public Service for
Information and Communication Technology),
która definiuje strategię rozwoju rynku
tożsamości cyfrowej oraz usług e-państwa.

Rozdział 2

Estonia, w której funkcjonuje model cyfrowej tożsamości mID,
wprowadziła schemat federacyjny elektronicznej identyfikacji, a sektor
komercyjny dostarcza mechanizmy identyfikacji do takich usług jak
system podatkowy, transport publiczny czy wybory powszechne.
Drugim z analizowanych schematów jest schemat
federacyjny, stanowiący ustrukturyzowany
układ oparty na zdefiniowanej architekturze
integracji wielu dostawców środków identyfikacji
elektronicznej (w tym komercyjnych) i usług
publicznych. Federalizacja obejmuje różne systemy
identyfikacji elektronicznej i wydawane w ich
ramach różne środki (wiele systemów i wiele
środków), a nie jeden system i wiele środków, tak
jak w schemacie scentralizowanym.
Jest to obecnie najpopularniejszy model w Europie,
z którego korzystają zarówno kraje najbardziej
dojrzałe w obszarze tożsamości cyfrowej, takie
jak Estonia i Finlandia, jak i te, które podobnie
jak Polska, niedawno postanowiły uregulować tę
kwestię (np. Wielka Brytania).
 Estonia - cyfrowa tożsamość funkcjonująca
w Estonii (m-ID) jest jednym z pierwszych
modeli cyfrowej tożsamości na świecie i jest
traktowana jako modelowy przykład dla
wielu krajów europejskich. Każdy obywatel
Estonii powyżej 15 roku życia posiada środek
identyfikacji elektronicznej. Sektor prywatny
jest zaangażowany w dostarczanie środków
identyfikacji elektronicznej poprzez różne
mechanizmy do wielu publicznych usług
cyfrowych, w tym w obszarze podatkowym,
transportu publicznego oraz wyborów
powszechnych. Schemat identyfikacji
elektronicznej został zaprojektowany jako
architektura rozproszona (X-Road), która
zapewnia połączenie pomiędzy usługami
a dostawcami środków identyfikacji
elektronicznej.
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 Finlandia - w tym kraju dowód osobisty
z warstwą elektroniczną był wydawany od 1999
roku. W związku z ograniczeniami, które niosło
to rozwiązanie, w roku 2008 został uruchomiony
model federacyjny z udziałem operatorów
telefonicznych. Rozwiązanie zyskało wysoką
popularność wśród obywateli dzięki istniejącej
infrastrukturze PKI oraz dużej ilości kart SIM,
na których możliwa jest instalacja certyfikatów.
Rozwiązanie jest używane praktycznie przez całą
populację, zarówno w usługach publicznych, jak
i prywatnych.
 Wielka Brytania – tu schemat identyfikacji
elektronicznej na potrzeby administracji
publicznej został zbudowany wokół węzła
utrzymywanego przez państwo (Verify.GOV.
UK), do którego podłączonych jest wielu
komercyjnych dostawców środków identyfikacji
elektronicznej. Do chwili obecnej schemat cały
czas funkcjonuje w wersji beta z ograniczoną
liczbą usług.
Ostatni z analizowanych modeli to schemat
otwartego rynku. Zapewnia on możliwość
dowolnej współpracy dostawców środków
identyfikacji elektronicznej, usług publicznych
i komercyjnych bez ustanawiania narodowego
schematu identyfikacji elektronicznej. Model taki
funkcjonuje np. w Stanach Zjednoczonych, gdzie
rządowa organizacja NSTIC (National Strategy for
Trust Identities in Cyberspace) dąży do rozwoju
schematu, w którym zdefiniowane są standardy
i wymagania mające zapewnić bezpieczeństwo
i interoperacyjność bez narzucania konkretnych
wymogów dotyczących architektury.

Rozdział 2

WYBRANE
SYSTEMY eID
DANIA

ESTONIA

WIELKA
BRYTANIA

SINGAPUR

AUSTRALIA

NemID - dwustopniowy system weryfikacji tożsamości, pozwalający od razu na składanie
oświadczeń woli
Login i hasło oraz jednorazowy kod (z karty kodów i tokena)
Jeden komercyjny dostawca - DanID

ID-card, Digi-ID, Mobile-ID
Weryfikacja za pomocą fizycznej karty i czytnika karty (ID-card, Digital-ID) lub karty sim
w telefonie komórkowym oraz równolegle wpisanie stałego kodu PIN1
Podpis elektroniczny poprzez wpisanie dodatkowo stałego kodu PIN2
Komercyjny dostawca kart (ID-card, Digi-ID) TRUB Baltic AG i prywatne centrum
certyfikacji SK
GOV.UK Verify - obecnie testy rozwiązania weryfikującego tożsamość przed dostępem
online do usług publicznych na portalu gov.uk
Konto zakładane u zewnętrznego dostawcy e-tożsamości z procesem weryfikacji
właściwym dla danego dostawcy (np. wykorzystanie sms lub aplikacji mobilnej)
Model federacyjny oparty wyłącznie o komercyjnych dostawców

Logowanie do portalu SingPass za pomocą loginu i hasła
Dwustopniowy poziom weryfikacji z wykorzystaniem sms lub tokena w przypadku
transakcji wrażliwych
E-tożsamość wydawana przez jednostkę publiczną

Logowanie do portalu myGov
Login, hasło oraz samodzielnie ustalane pytanie weryfikujące
Włączenie usług dostępnych dla danej osoby do myGov na podstawie dodatkowych
informacji

Federacyjny model oparty zarówno o rozwiązanie dostarczane przez jednostkę publiczną
jak i dostawców prywatnych
Wykorzystanie popularnego rozwiązania bankID wprowadzonego przez banki

NORWEGIA

AUSTRIA
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Model oparty o nośnik danych identyfikacyjnych w postaci karty (wybrane karty z chip
i pamięcią) lub telefon komórkowy (umożliwiający dostęp do tych danych na serwerze
Możliwość włączenia innych nośników do systemu
Weryfikacja tożsamości za pomocą karty w czytniku, loginu i PINu; lub telefonu
komórkowego, loginu i hasła oraz dodatkowo potwierdzenie kodu otrzymanego przez
sms (zgodność z wyświetlanym na komputerze
Analogiczny proces dla podpisu elektronicznego dokumentów w pdf
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Rozdział 2

2.1. Perspektywa regulacyjna
Wspomniane już w pierwszym rozdziale niniejszego
Raportu rozporządzenie eIDAS stanowi kamień
milowy dla rozwoju elektronicznej identyfikacji
w Europie i Polsce. Obowiązujące od lipca 2016
roku bezpośrednio jako rozporządzenie, zostało
dodatkowo implementowane do polskiego
prawodawstwa poprzez obowiązującą od 7
października tego samego roku ustawę o usługach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
Nowe podejście do bezpieczeństwa usług
elektronicznych zdefiniowane w eIDAS ma
w znaczący sposób wpłynąć na łatwość
korzystania z usług administracji publicznej i ich
dostępność, lecz również daje przestrzeń do użycia
tych mechanizmów w świecie komercyjnym.
Równocześnie od 29 września 2018 r. wejdą

w życie przepisy rozporządzenia eIDAS dotyczące
wzajemnego uznawania środków identyfikacji
elektronicznej oraz uwierzytelnienia, co oznacza, że
Polska jako jeden z krajów UE będzie zobowiązana
do rozpoznawania w usługach publicznych online
notyfikowanych środków identyfikacji elektronicznej
pochodzących z innych państw UE.
W myśli regulacji eIDAS, jeśli polscy obywatele
mają uzyskać dostęp do usług publicznych
innych państw UE, rolą naszego kraju jest – na
zasadzie wzajemności – zapewnienie możliwości
honorowania zagranicznych środków identyfikacji
elektronicznej w usługach świadczonych przez
polskie podmioty sektora publicznego.

Michał Tabor
Partner i Członek Zarządu Obserwatorium.biz
Celem rozporządzenia eIDAS jest zniesienie istniejących barier w korzystaniu z usług elektronicznych przez obywateli
i przedsiębiorców. Zniesienie tych ograniczeń powinno dotyczyć zarówno dostępu do usług krajowych, jak i ułatwień
w korzystaniu z usług transgranicznie. Zastosowanie jednolitego mechanizmu dostępu do usług publicznych i komercyjnych
jest warunkiem koniecznym powszechnego ich stosowania, gdyż większość czynności realizowanych przez obywateli
i przedsiębiorców dotyczy dostępu do usług innych niż publiczne. Zaangażowanie sektora prywatnego w zbudowanie
federacyjnego schematu identyfikacji elektronicznej umożliwia szybkie osiągnięcie celu, jakim jest powszechny i łatwy dostęp
do usług publicznych. Uznanie przez państwo środków identyfikacji elektronicznej pochodzących z sektora prywatnego jest
warunkiem ich bezpiecznego stosowania w obrocie gospodarczym.

Budując w Polsce publiczny schemat identyfikacji
elektronicznej, należy przyjąć pełną zgodność
techniczną i organizacyjną rozwiązań krajowych
z formułowanymi przez eIDAS i akty wykonawcze
założeniami dotyczącymi funkcjonowania
identyfikacji elektronicznej , ponieważ tylko
takie podejście zapewni dobre przygotowanie
się polskich usługodawców do uznawania
notyfikowanych środków identyfikacji elektronicznej
pochodzących z innych krajów, a także łatwość
używania rodzimych środków identyfikacji
w usługach zagranicznych. W efekcie pozwoli
to podnieść efektywność działania krajowego
e-biznesu w UE i zagranicznego e-biznesu w Polsce.
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Realizując powyższe założenie, należy
w szczególności wziąć pod uwagę:
 zapewnienie zgodności mechanizmów
identyfikacji elektronicznej ze standardami
technicznymi;
 zapewnienie rozwoju usług publicznych, których
realizacja jest możliwa w oparciu o identyfikację
elektroniczną;
 zapewnienie rozpoznawania przez systemy
świadczące e-usługi publiczne środków
identyfikacji elektronicznej pochodzących
z systemów innych krajów europejskich.

Rozdział 2

Jak wskazano powyżej, implementację
rozporządzenia eIDAS na poziomie krajowym
stanowi ustawa o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej. Jak czytaliśmy
w komunikacie rządowym opublikowanym przy
okazji publikacji ustawy: Nowe podejście do usług
elektronicznych, zdefiniowane w ustawie, ma
szansę znacząco wpłynąć na łatwość korzystania
z usług administracji publicznej, a przede wszystkim

upowszechnić ją wśród obywateli. E-podpis oraz
uruchamiana obecnie przez Ministerstwo Cyfryzacji
możliwość potwierdzania Profilu Zaufanego
potwierdzanego kontem bankowym to milowy
krok w stronę elektronicznej identyfikacji Polaków.
Rozwiązanie to jest nieodzowne, aby skutecznie
i efektywnie korzystać z e-usług administracji
i biznesu.

Regulacje w zakresie eID - główne daty
 1 LIPCA 2016 R. - wejście w życie rozporządzenia eIDAS na poziomie UE
 7 PAŹDZIERNIKA 2016 R. - wejście w życie ustawy o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej
 3 KWARTAŁ 2017 R. - przewidywany czas wejścia w życie noweli ustawy o usługach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej zapewniającej warunki prawne dla
funkcjonowania węzłów tożsamości
 29 WRZEŚNIA 2018 R. - wejście w życie wymogu integracji z węzłami identyfikacji
innych krajów UE dla usług publicznych i notyfikacji na poziomie UE krajowych
środków identyfikacji elektronicznej
Ustawa określa krajowe ramy identyfikacji
elektronicznej oraz podstawowe pojęcia z jej
zakresu, a także z zakresu usług zaufania, takie jak
wydawanie certyfikatów podpisu elektronicznego
i pieczęci elektronicznej, znakowanie czasem,
walidacja kwalifikowanego podpisu elektronicznego
lub kwalifikowanej pieczęci elektronicznej,
weryfikacja certyfikatu, usługa składania podpisu
elektronicznego i pieczęci elektronicznej, usługa

rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
certyfikat uwierzytelnienia witryn internetowych,
usługa konserwacji podpisu elektronicznego
i pieczęci elektronicznej. Nadzór nad kreującym się
praktycznie od nowa rynkiem będzie sprawował
Minister Cyfryzacji. Wprowadzona ustawa zmieniła
również definicję podpisu potwierdzonego Profilem
Zaufanym ePUAP. Przez to stało się jednoznaczne,
że podpis potwierdzony Profilem Zaufanym ePUAP

Robert Poznański
Kierownik Projektów w Zespole Zarządzania Projektami i Procesami, NASK
Notyfikacja dostawców środków identyfikacji elektronicznej jest jednym z kluczowych wątków uwzględnionych
w rozporządzeniu eIDAS. Pierwszym krajem, który rozpoczął proces notyfikacji dostawcy tożsamości, są Niemcy. Notyfikacja
niemieckiego systemu eID powinna zostać ukończona na przełomie sierpnia i września 2017 r. Proces ten realizowany jest
pod przewodnictwem Komisji Europejskiej, ale część działań prowadzona jest w ramach tzw. wzajemnej oceny wykonywanej
przez przedstawicieli krajów członkowskich. Po zakończeniu wzajemnej oceny rekomendacja przekazywana jest Komisji
Europejskiej. Na tej podstawie podejmowana i publikowana jest decyzja o uznaniu notyfikowanego systemu. Dodatkowo
każdy kraj musi zbudować węzeł transgraniczny, eIDAS Node. Węzły wszystkich krajów zostaną ze sobą zintegrowane,
co oznacza, że dostawcy e-usług muszą dostosować swoje systemy do obsłużenia środków identyfikacji z innych krajów
członkowskich.

23

RAPORT eID 2017

Elektroniczna Identyfikacja w Polsce

Rozdział 2

nie jest zaawansowanym podpisem elektronicznym,
co będzie miało znaczenie dla stosowania wymogu
uznawania w publicznych usługach online,
zaawansowanych podpisów elektronicznych.
Zmiana ta nie dotyczy używania samego Profilu
Zaufanego ePUAP jako środka identyfikacji
elektronicznej, o czym mowa w art. 20a ust. 1
ustawy o informatyzacji.
Warto zwrócić uwagę, że równolegle zmieniły
się zapisy w innych powiązanych regulacjach,
m.in. kodeksie postępowania administracyjnego,
ordynacji podatkowej, prawie bankowym, prawie
o adwokaturze, o podatkach lokalnych i wielu
innych. Jednak główne modyfikacje dotknęły
ustawy o informatyzacji, w której określono, czym
jest podpis potwierdzony Profilem Zaufanym.
Warto zwrócić również uwagę na przepis mówiący,
iż “Minister właściwy do spraw informatyzacji,
na wniosek banku krajowego lub innego
przedsiębiorcy, udziela zgody na nieodpłatne
wykorzystywanie do identyfikacji i uwierzytelniania
w ePUAP środków identyfikacji elektronicznej
stosowanych do uwierzytelniania w systemie

teleinformatycznym banku krajowego lub innego
przedsiębiorcy”. Przepis ten jest bezpośrednim
wskazaniem kierunku, w którym kroczy polski rynek
identyfikacji, a mianowicie modelu federacyjnego.
Aktualnie, w pierwszej połowie 2017 r., trwają
prace nad nowelizacją ustawy o usługach zaufania,
przede wszystkim w celu zapewnienia warunków
regulacyjnych do wdrożenia krajowego węzła
identyfikacji. Wejście w życie noweli przewidywane
jest na 3 kwartał tego roku. Z kolei z dniem 29
września 2018 r. wejdą w życie przepisy nakładające
na ministra właściwego ds. informatyzacji
obowiązek zapewnienia funkcjonowania
transgranicznego węzła identyfikacji, którego
podstawowa funkcjonalność, mająca na celu
wdrożenie interoperacyjności z analogicznymi
węzłami innych krajów UE, została opisana
w pierwszym rozdziale. Także wtedy wejdą w życie
zasady zgłaszania krajowego systemu identyfikacji
elektronicznej do notyfikacji, jak również przepis,
w myśl którego uwierzytelnienie użytkowników
systemu teleinformatycznego korzystających
z usług online wymaga użycia notyfikowanego
środka identyfikacji elektronicznej, adekwatnie do
poziomu bezpieczeństwa wymaganego dla usług
świadczonych w ramach tych systemów.

2.2. eID w administracji publicznej
Obecnie w Polsce rejestr PESEL jest referencyjnym
źródłem danych o tożsamości. Numer PESEL jest
unikalny dla każdej osoby, której został nadany,
co oznacza, że na jego podstawie możliwa jest
jednoznaczna identyfikacja danej osoby. Zgodnie
z ustawą o ewidencji ludności z 2010 r., rejestr ten
zawiera takie dane jak: nazwisko i imię (imiona),
nazwisko rodowe, imiona i nazwiska rodowe
rodziców, data oraz miejsce i kraj urodzenia,
stan cywilny, płeć, numer PESEL, obywatelstwo
albo status bezpaństwowca, adres i data
zameldowania na pobyt stały. Jak wynika z tego
wylistowania, rejestr PESEL przechowuje dane
umożliwiające budowanie tożsamości na poziomie
transgranicznym. Wykorzystywanie tożsamości
cyfrowej uznawanej w Polsce zawsze będzie
wymagać nadania numeru PESEL.

Odpowiednikiem dokumentu tożsamości w świecie
elektronicznym jest aktualnie Profil Zaufany (PZ).
Podstawą do potwierdzenia Profilu Zaufanego
jest weryfikacja tożsamości na podstawie
„analogowego” dokumentu tożsamości, choć coraz
bardziej popularne jest także potwierdzenie PZ
za pomocą środków identyfikacji elektronicznej
stosowanych do uwierzytelniania w systemach
bankowości elektronicznej (ustawa o informatyzacji
wskazuje też innych przedsiębiorców oraz podpis
kwalifikowany). W trakcie potwierdzania Profilu
Zaufanego weryfikowana jest również spójność
informacji z rejestrem PESEL. Na podstawie
potwierdzonego Profilu Zaufanego może być
przeprowadzane uwierzytelnienie w usługach
administracji publicznej.

Odpowiednikiemdokumentutożsamościwświecie
elektronicznymjestaktualnieProfilZaufany.
Profil Zaufany jest potwierdzany na okres 3 lat.
W celu zarządzania PZ zdefiniowane zostały
procesy takie jak: unieważnienie, wygaśnięcie
ważności oraz przedłużenie ważności PZ. Wszelkie
działania związane z wykorzystaniem PZ przez
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obywatela w celu uwierzytelnienia do usług online
są realizowane w fazie użytkowania PZ. Proces
wykorzystania PZ w celu uwierzytelnienia do
e-usługi może odbywać się poprzez wygenerowanie
żądania uwierzytelnienia do systemu PZ.

Rozdział 2

Środkiidentyfikacjielektronicznejfunkcjonująnatrzech
różnychpoziomachbezpieczeństwawzależnościodusług,
doktórychmająbyćwykorzystywane.
Żądanie takie po stronie PZ wymusza
uwierzytelnienie użytkownika oraz weryfikację
ważności Profilu Zaufanego. Po pomyślnym
przeprowadzeniu obu tych procesów, do systemu
obsługującego e-usługę administracji publicznej
przekazywana jest odpowiedź SAML, na podstawie
której możliwe jest pobranie asercji SAML.
Uwierzytelnienie posiadacza PZ może być również
realizowane w systemie podmiotu niepublicznego.
W celu przeprowadzenia uwierzytelnienia
w systemie administracji publicznej może także
zostać użyty podpis potwierdzony Profilem
Zaufanym ePUAP. Przy wykorzystaniu tej metody
portal świadczący usługę online generuje bilet
w formie wiadomości XML, która następnie jest
podpisywana przez właściciela Profilu Zaufanego,
tak jak każdy inny dokument. Podpisany dokument,
w opisywanym sposobie uwierzytelnienia, zastępuje
środek identyfikacji elektronicznej.
Wróćmy teraz do środków identyfikacji
elektronicznej. Trudności z określeniem właściwego
charakteru tych środków, a w szczególności ze
stworzeniem uniwersalnego narzędzia, które
byłoby adekwatne do każdej proponowanej
usługi cyfrowej, a jednocześnie zapewniałoby
odpowiednie bezpieczeństwo, spowodowały
wyróżnienie w sferze regulacyjnej trzech odrębnych
poziomów bezpieczeństwa tych środków.
W rozporządzeniu eIDAS zostały one zdefiniowane
w kontekście systemu identyfikacji elektronicznej
i wskazują usługodawcy na wiarygodność

stosowanego rozwiązania identyfikacji. eIDAS
dopuszcza stosowanie środków identyfikacji
elektronicznej na wyższym poziomie niż przypisany
do usługi. Oznacza to, że powinno się stosować
środki identyfikacji elektronicznej o poziomie
adekwatnym lub wyższym. Wyróżniamy następujące
poziomy bezpieczeństwa:
 niski poziom bezpieczeństwa;
 średni poziom bezpieczeństwa;
 wysoki poziom bezpieczeństwa.
Średni poziom bezpieczeństwa jest określany jako
poziom bazowy, który będzie miał zastosowanie
do większości usług publicznych świadczonych
drogą elektroniczną. Wydanie środków identyfikacji
elektronicznej na poziomie średnim wymaga
między innymi użycia zweryfikowanej, a nie tylko
deklarowanej tożsamości oraz zastosowania
rozwiązań uwierzytelnienia bezpieczniejszych niż
login/hasło.
Niniejszy Raport odnosi się przede wszystkim
do identyfikacji osób fizycznych. Zagadnienie
identyfikacji osób prawnych stanowi oddzielną
tematykę wymagającą pogłębienia, jakkolwiek
kluczową z perspektywy wykorzystania przez cały
obszar gospodarki elektronicznej oraz kontaktów
przedsiębiorców i przedstawicieli korporacji
i instytucji z administracją publiczną.
Spójrzmy teraz na całościowy proces tworzenia
i funkcjonowania cyfrowej tożsamości oraz
wykorzystania bazujących na niej środków
identyfikacji elektronicznej – na razie w usługach
administracji publicznej. Szczegółowe zależności
pomiędzy tożsamością cyfrową, dokumentami
tożsamości a systemem identyfikacji elektronicznej
Profilu Zaufanego przedstawia poniższy schemat.
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Rozdział 2
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Rys. 2. Zależności pomiędzy tożsamością cyfrową, dokumentami
tożsamości a systemem identyfikacji elektronicznej Profilu Zaufanego

W pierwszym rozdziale niniejszego dokumentu
wskazaliśmy na krajowe ramy identyfikacji
elektronicznej. Spróbujmy uszczegółowić role
i definicje poszczególnych podmiotów mających
funkcjonować na rynku eID - węzłów identyfikacji
oraz poszczególnych dostawców (środków,
atrybutów i usług).
Węzeł krajowy (publiczny) identyfikacji
elektronicznej stanowi rozwiązanie technicznoorganizacyjne, pełniące centralną rolę
w federacyjnym modelu tożsamości w Polsce.
Skupia on podmioty będące częścią publicznego
schematu identyfikacji elektronicznej i pośredniczy
w procesie identyfikacji pomiędzy dostawcami
środków identyfikacji elektronicznej a dostawcami
usług. Budowa węzła krajowego upraszcza proces
integracji, gdyż dostawcy usług podłączą się do
węzła krajowego bez konieczności pojedynczych
integracji z systemami identyfikacji elektronicznej
dostawców środków identyfikacji elektronicznej.
Docelowo, budowany aktualnie i planowany do
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Usługi
Administracji
Publicznej

wdrożenia w 2017 r. węzeł będzie „podłączany”
do usług administracji publicznej. Wdrażany
równolegle pierwszy węzeł komercyjny identyfikacji
elektronicznej budowany przez Krajową Izbę
Rozliczeniową ma docelowo służyć do identyfikacji
w cyfrowych usługach komercyjnych. W wybranych
aspektach ma być zintegrowany z węzłem
krajowym.
Dodatkowo warto wspomnieć o węźle eIDAS
(transgranicznym). Rozporządzenie eIDAS
narzuca obowiązek stworzenia węzła identyfikacji
elektronicznej służącego do transgranicznego
uwierzytelnienia użytkowników w usługach
online udostępnianych przez podmioty sektora
publicznego krajów członkowskich UE. Węzeł
eIDAS, podobnie jak węzeł krajowy, jest
rozwiązaniem techniczno-organizacyjnym, jednak
jego rola ogranicza się do pośrednictwa pomiędzy
węzłami innych krajów UE a węzłem krajowym, do
którego podłączeni zostaną notyfikowani dostawcy
środków identyfikacji elektronicznej.

Rozdział 2

Piotr Towarek
Dyrektor Pionu ds. Rozwoju i Zarządzania Projektami
Centralny Ośrodek Informatyki
Jako kraj mamy już bazę elektronicznej identyfikacji - jest nią Profil Zaufany zintegrowany z kluczowymi serwisami
państwa - zarówno „wewnętrznymi”, takimi jak rejestry państwowe, zapewniającymi rzetelną weryfikację tożsamości, jak
i „zewnętrznymi”, które zapewniają konkretne usługi cyfrowe dla obywateli oraz przedsiębiorców. Stoimy teraz jednak
przed dwoma wyzwaniami – koniecznością upowszechnienia Profilu oraz zapewnieniem realizacji regulacji eIDAS. Dlatego
tak ważny jest projekt węzła krajowego, który umożliwi wystandaryzowanie elektronicznej identyfikacji w Polsce dzięki
podłączeniu go docelowo do wszystkich serwisów publicznych. Współpraca z sektorem komercyjnym przy produkcji
węzła wpłynie pozytywnie na popularność Profilu Zaufanego i usług, które za jego pośrednictwem będą dostępne. Z kolei
planowana integracja z tzw. węzłem transgranicznym umożliwi docelowo interoperacyjność rozwiązania z analogicznymi
usługami w Europie i spełnienie wymogów formalnych opisanych w rozporządzeniu eIDAS.

Funkcjonowanie rynku elektronicznej identyfikacji
jest warunkiem rozwoju usług cyfrowych,
w których poszczególni usługodawcy mogą
tworzyć i udostępniać końcowym użytkownikom
bezpieczne e-usługi. Dostawcy usług to podmioty
publiczne oraz komercyjne, które umożliwiają
realizację określonych usług drogą cyfrową.
W rozumieniu administracji publicznej dostawcami
usług są podmioty realizujące zadania publiczne,
które oferują usługi w świecie cyfrowym za
pośrednictwem m.in. platformy ePUAP, portalu
obywatel.gov.pl i innych. W rozumieniu świata
komercyjnego są to usługi umożliwiające zdalną
identyfikację użytkowników w kluczowych
procesach biznesowych (np. rejestracja
użytkownika do określonej e-usługi czy generalne
pozyskanie nowego klienta przez kanały zdalne).
Dostawca atrybutów to podmiot odpowiedzialny
za uzupełnianie danych identyfikacyjnych
przekazanych od dostawców środka identyfikacji
elektronicznej o dodatkowe informacje
o tożsamości, np. adres zameldowania, adres
zamieszkania, adres e-mail, płeć etc. Zakłada się, że
dostawca środka identyfikacji elektronicznej będzie
mógł dostarczać możliwie szeroki zakres atrybutów
z minimalnego oraz rozszerzonego zestawu danych
identyfikujących. Docelowo do publicznych
dostawców atrybutów, którymi w pierwszym rzędzie
mogą stać się rejestry państwowe, mogą dołączyć
dostawcy komercyjni czy wręcz agregatorzy takich
dostawców atrybutów.
Dostawca środka identyfikacji elektronicznej to
podmiot udostępniający na potrzeby systemu
elektronicznej identyfikacji środki eID. W przypadku
scharakteryzowanego powyżej krajowego węzła
identyfikacji, środkiem identyfikacji będzie
Profil Zaufany. Do schematu sukcesywnie
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dołączają podmioty komercyjne, o ile będą
spełniać wymagania stawiane przed nimi. Nie
przewiduje się ograniczeń branż, z których
mogą pochodzić dostawcy środka identyfikacji
elektronicznej – wytyczną w tym zakresie
będą wymagania zdefiniowane przez organ
nadzorujący. Kryteria włączenia do schematu mogą
dotyczyć w szczególności kwestii związanych
z wiarygodnością dostawcy środków identyfikacji
elektronicznej. Jeżeli podmiot, który wyrazi chęć
udostępnienia na potrzeby administracji publicznej
środków identyfikacji elektronicznej wydawanych
w ramach zarządzanego przez niego systemu
identyfikacji elektronicznej, spełni określone
wymagania, będzie mógł dołączyć do schematu
krajowego. W przypadku węzła, czy też węzłów
komercyjnych i powiązanych z nimi usług, nie
przewiduje się zastosowania Profilu Zaufanego jako
środka identyfikacji elektronicznej, co oznacza,
że tu do wykorzystania będą jedynie środki
dostarczone przez dostawców komercyjnych.

Rozdział 2

Cytatzwywiadu
badawczego
Chłodne przyjęcie Profilu Zaufanego w Polsce
wynikało z niewłaściwie przeprowadzonego
procesu jego wdrożenia, jednak porozumienie
między Ministerstwem Cyfryzacji a sektorem
finansowym uważam za dobry prognostyk na
przyszłość. W tym zakresie jestem optymistą –
według mnie jest duża szansa, aby rozwiązania
takie przyjęły się i zakorzeniły w Polsce. Przykładem
powinna być dla nas Estonia

Cytatzwywiadu
badawczego
Uważam, że rynku eID w Polsce nie ma, bo nie ma
dojrzałych narzędzi elektronicznej identyfikacji.
W porównaniu do rozwiązań na rynku w Europie
wypadamy blado. Identyfikacja czy też składanie
woli w formule zdalnej praktycznie też nie istnieje.
Są próby od roku, ale cały proces hamują przede
wszystkim regulacje prawne - przykładowo sądy
nie akceptują dokumentów elektronicznych. Poza
tym wśród Polaków obserwujemy nikłą znajomość
zagadnienia - czym jest eID, jak jej można użyć a więc duże zaniedbania w kontekście edukacji
społeczeństwa w tej kwestii.

Cytatzwywiadu
badawczego
Polski rynek eID jest w fazie wczesnej
przedkomercyjnej, zainteresowanie wykazują
przyszli dostawcy tożsamości i przyszli
usługodawcy. Jednak wszystko mogłoby się
dziać zdecydowanie szybciej. Pozytywne jest
zaangażowanie Ministerstwa Cyfryzacji - choć jego
uwaga skupiona jest głównie na administracji, mniej
zaś na sferze komercyjnej.

Cytatzwywiadu
badawczego
Rynek eID jest rozproszony, nie ma środków
dostępnych publicznie, czy to prywatnych, czy
to publicznych. Dlatego gestorzy komercyjni
i publiczni wypracowali swoje własne rozwiązania.
Profil Zaufany trochę to zmienia, głównie poprzez
sektor komercyjny, który pomógł w popularyzacji PZ
w ostatnim roku.
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W chwili obecnej, jedynym powszechnym środkiem
identyfikacji elektronicznej funkcjonującym
w Polsce jest Profil Zaufany ePUAP. Jego dostępność
i skala używania jest nadal ograniczona, pomimo
zmian wprowadzonych w ostatnim kwartale 2016
roku polegających na umożliwieniu potwierdzenia
i uwierzytelnienia (autoryzacji) PZ między innymi za
pomocą poświadczeń bankowych. Przyłączenie do
schematu identyfikacji elektronicznej dostawców
środków identyfikacji elektronicznej z sektora
komercyjnego na zasadach federacyjnych (czyli
otwartości i równorzędności) powinno w znacznym
stopniu przyczynić się do upowszechnienia
wykorzystania usług e-administracji przy
pomocy mechanizmów dostępu, które są
znane obywatelom; co ważne, znają oni zasady
bezpiecznego posługiwania się posiadanymi
środkami identyfikacji elektronicznej (np. środki
identyfikacji umożliwiające dostęp do usług banku
lub operatora telekomunikacyjnego).
Jak pokazują doświadczenia innych krajów (takich
jak Estonia czy Norwegia), które dużo wcześniej
uruchomiły schematy identyfikacji elektronicznej
pierwotnie w formie scentralizowanej, docelowym
modelem, który jest obecnie w nich praktykowany,
jest schemat federacyjny. Spowodowane to było
m.in.:
 powszechną dostępnością infrastruktury
podmiotów komercyjnych, która zapewnia
identyfikację elektroniczną w usługach
komercyjnych;
 chęcią odciążenia infrastruktury państwa
w zakresie identyfikacji elektronicznej, co
zaowocuje redukcją kosztów w tym zakresie;
 pewnymi ograniczeniami, które wiążą się
ze schematem scentralizowanym – np.
w przypadku dowodów osobistych z warstwą
elektroniczną istotnym czynnikiem kosztowym
jest zapewnienie dostępu do czytników.
Również kraje, które stosunkowo niedawno zaczęły
kształtować schematy identyfikacji elektronicznej,
takie jak Wielka Brytania, zdecydowały się od razu
na budowę schematu federacyjnego. Z publicznie
dostępnych danych nt. schematu brytyjskiego
wynika, że udostępnienie komercyjnych
mechanizmów identyfikacji elektronicznej znacznie
zwiększyło ilość wykonywanych uwierzytelnień do
usług administracji publicznej (wzrost liczby ze 100
tys. do około 200 tys. miesiąc po udostępnieniu
identyfikacji elektronicznej przy pomocy
podmiotów komercyjnych).

Rozdział 2

IDENTYFIKACJA (IDP)
DOSTAWCA TOŻSAMOŚCI

Banki, telekomy
i inne np. centra certyfikacji

DOSTAWCY
TOŻSAMOŚCI

ATRYBUTY (AP)
WĘZEŁ
TRANSGRANICZNY

WĘZEŁ
KRAJOWY

USŁUGI (SP)
SERVICE PROVIDERS

Rys. 3. Planowana architektura krajowego węzła elektronicznej identyfikacji

Dlatego też przy określaniu warunków
funkcjonowania opisanego powyżej węzła
krajowego identyfikacji elektronicznej, prowadzące
projekt Ministerstwo. Cyfryzacji wprowadziło
komercyjnych dostawców tożsamości (banki,

telekomy, centra certyfikacji itp.) jako możliwych
dostawców bezpośrednio zintegrowanych
z węzłem, a co za tym idzie udostępniających swoje
narzędzia identyfikacji jako pełnoprawne narzędzia
do rejestracji i logowania za jego pośrednictwem

Karol Okoński
wiceminister cyfryzacji
Na horyzoncie rozwoju modelu cyfrowej tożsamości w Polsce mamy kolejne przedsięwzięcia, które rozszerzają wybór dla
obywatela: usługę mDokumenty wykorzystująca telefony komórkowe i pozwalającą na identyfikację w świecie fizycznym oraz
dowód z warstwą elektroniczną (pl.ID), który docelowo do 2028 roku otrzyma każdy pełnoletni obywatel; do tego dochodzą
węzeł krajowy i węzeł komercyjny identyfikacji elektronicznej, które usprawniają wykorzystanie różnych środków identyfikacji
na portalach publicznych (ten drugi również komercyjnych). Jednak powszechność tych nowych inicjatyw będzie funkcją
tego, gdzie można je wykorzystać. Obywatele będą musieli też wiedzieć, że takie możliwości w ogóle istnieją, a także umieć
bez obaw użyć swojej cyfrowej tożsamości. Ważną rolę w zbudowaniu zaufania będzie tu odgrywał nadzór sprawowany
przez Ministerstwo Cyfryzacji nad całym krajowym schematem identyfikacji elektronicznej. Z jednej strony nadzór ten
musi systematycznie dbać o zachowanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa i niezawodności przez każdego
z uczestników systemu (w tym obsłużenie ewentualnego wycofania się danego podmiotu z rynku dostawców tożsamości),
a z drugiej strony pozwolić na niezakłócone rozbudowanie schematu o nowe portale i nowych dostawców tożsamości.
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Rozdział 2

do usług publicznych. Implementacja tego
mechanizmu będzie miała kolosalne znaczenie
dla upowszechnienia korzystania z usług dzięki
szerokiej populacji użytkowników, którzy będą
mogli z dnia na dzień rozpocząć korzystanie
z dotychczasowych i nowych usług publicznych.
Architektura węzła krajowego uwzględnia również
integrację z bazami atrybutów – rejestrami
państwowymi, takimi jak PESEL, rejestr stanu

cywilnego, a docelowo też np. CEPIK 2 (rejestr
pojazdów i kierowców) czy CEIDG (rejestr
działalności gospodarczej), co znacząco rozszerzy
zakres dostępnych usług, jak również uzupełni dane
pozyskane od dostawców tożsamości. Węzeł, jak
wskazano w poprzednim podrozdziale, zaadresuje
również kwestię interoperacyjności z innymi
węzłami krajowymi w krajach UE poprzez węzeł
transgraniczny.

2.3. Rynek komercyjny
Narzędzia elektronicznej identyfikacji w rynku
krajowym są aktualnie rozproszone nawet nie
sektorowo, a wręcz instytucjonalnie. Oznacza to,
że dedykowany model identyfikacji elektronicznej
buduje oddzielnie każda instytucja. Bezwzględnie
najbardziej dojrzałym modelem dysponują tu banki,
na co wskazują liczby aktywnych użytkowników
bankowości mobilnej (8 mln wg danych Bankier.pl/
prnews.pl) oraz 15 mln aktywnych użytkowników
bankowości internetowej. Równocześnie dzięki
systematycznemu wykorzystywaniu tych narzędzi,
na które wskazują chociażby dane Związku
Banków Polskich mówiące o liczbie logowań
i transakcji w ujęciu miesięcznym, można śmiało
postawić tezę o bardzo wysokiej pewności
tego typu identyfikacji. Dodatkowo ujmijmy, że
źródłowo taka identyfikacja odbywała się zawsze
w placówkach banku lub w obecności kuriera,
przy każdorazowej identyfikacji klienta w formule
fizycznej. Ograniczona liczba rachunków przyjętych
kilka lat temu do systemu poprzez popularyzację
formuły otwierania konta „na przelew” nie została
dopuszczona chociażby do baz rachunków, którymi
można potwierdzać zakładanie Profilu Zaufanego
i logować się do serwisów usług publicznych.

Cytatzwywiadu
badawczego
Słabe strony rynku eID to mnogość systemów,
duże luki w wiedzy klienta, “każdy sobie” - brak
uniwersalnych rozwiązań.
Pozostali usługodawcy oferują swoim użytkownikom
rejestrację online z zaproponowaniem klasycznego
modelu, dedykowanego loginu i hasła, względnie
z loginem przypisanym przez dostawcę usługi,
co wspiera uwierzytelnienie klienta (jeżeli np.
login został mu przekazany bezpiecznym kanałem
elektronicznym lub podczas procesu nabycia usługi
w placówce). Operatorzy komórkowi wykorzystują
fakt zarządzania SIM-em urządzenia będącego
w dyspozycji klienta – pozwala to zarówno na
uproszczenie procesu logowania (np. numerem
telefonu) do interaktywnego BOK-a klienta, jak
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również wykorzystanie bezpiecznego kanału
komunikacji z klientem, jakim jest jego telefon
komórkowy z przypisaną kartą SIM. Jednocześnie
potencjał sektora telekomunikacyjnego jest
znacznie większy niż obecnie wykorzystywany –
zarówno jako dostawcy tożsamości (chociażby
z użyciem narzędzia typu Mobile Connect), jak
i usługodawcy (np. wprowadzenie wygodnych
formuł na odnowienie umowy czy zakup nowych
usług ze zdalną identyfikacją i podpisywaniem
umów).

Cytatzwywiadu
badawczego
Kołem zamachowym rynku eID może być koniec
technologii SMS.
Swoistym fenomenem co do wielkości bazy
klientów pozostaje kluczowy gracz na rynku
polskiego e-commerce – serwis Allegro, który
posiada ponad 13 mln zarejestrowanych
użytkowników.
Jednocześnie sektor komercyjny widzi
duży potencjał w usługach, które mogłyby
być zaoferowane na bazie elektronicznej
identyfikacji. Bardzo mocne trendy związane
z transformacją cyfrową, które przechodzą polskie
przedsiębiorstwa, powodują, że firmy szukają
przede wszystkim rozwiązań umożliwiających
zdalną, elektroniczną akwizycję klienta (tzw.
„onboarding”) oraz wygodnych narzędzi do
rejestracji i logowania do usług transakcyjnych
(analogicznych do serwisów bankowych),
w tym umożliwiających oświadczanie woli
w formule elektronicznej np. przy nabywaniu
kolejnych usług, podpisywania aneksów itp.
Wielkim obszarem merytorycznym, który nie jest
bezpośrednim przedmiotem zainteresowania
tego Raportu, jest identyfikacja i usługi zaufania
osób prawnych, co jest bezpośrednio związane
z oczekiwaniami kolejnej puli instytucji, jak i samych
przedsiębiorców.

Rozdział 2

3. Współpraca biznesu z sektorem publicznym w obszarze identyfikacji
Opisane powyżej przypadki udanych wdrożeń
systemu identyfikacji elektronicznej działającego
w systemie federacyjnym, jak również udane
włączenie sektora komercyjnego w Polsce w rynek
elektronicznej identyfikacji poprzez takie projekty
jak wnioskowanie o Program Rodzina 500+ przez
kanały bankowe czy aktywacja PZ poprzez loginy
(„credentiale”) banków, prowadzą do następnego
kroku we wdrażaniu federacyjnego modelu eID
w naszym kraju.

Zalety oparcia systemu
identyfikacji elektronicznej
o model federacyjny
Identyfikacja dostarczana przez wiele
podmiotów, ale w jednolity sposób, spójny
dla całego rynku;
zmniejszenie kosztów publicznych (bo część
kosztów ponosi biznes);
większa elastyczność (biznesowi dostawcy
są bardziej otwarci na potrzeby biznesu
i innowacje);
większa niezawodność poprzez rozproszenie.

Założeniem modelu, który jest przygotowywany
do wdrożenia i dla którego warunki prawne mają
być zawarte we wspomnianej nowelizacji ustawy
o usługach zaufania i elektronicznej identyfikacji,
jest umożliwienie budowy rozwiązań dedykowanych
usługom komercyjnym. Tworzone mogą być
komercyjne węzły identyfikacji elektronicznej,
które mogą łączyć się z węzłem krajowym na
potrzeby realizacji usług administracji publicznej.
Uwierzytelnienie w usługach publicznych jest
możliwe za pośrednictwem węzła krajowego (w
procesie tym może, ale nie musi brać udziału
węzeł komercyjny), a w usługach komercyjnych
wyłącznie za pośrednictwem węzła komercyjnego.
W efekcie państwo nie nadzoruje rynku dostawców
usług komercyjnych i nie konkuruje na tym rynku
z komercyjnymi dostawcami środków identyfikacji
elektronicznej. Możliwe są też bezpośrednie
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integracje pomiędzy komercyjnymi dostawcami
środków identyfikacji elektronicznej a dostawcami
usług – nie jest konieczne stosowanie komunikacji
tylko za pośrednictwem węzła komercyjnego.
Według dostępnych oficjalnie informacji,
węzeł komercyjny cyfrowej tożsamości ma być
zbudowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową.
Ze względu na akcjonariuszy KIR SA, którymi
są – obok Narodowego Banku Polskiego – banki
komercyjne, węzeł jest też roboczo nazywany
węzłem bankowym. Jego wdrożenie planowane na
pierwszą część drugiej połowy roku 2017 uzupełni
model docelowy krajowych ram identyfikacji
elektronicznej.

Jarosław Kroc
Prezes Zarządu Accenture w Polsce
Polski system elD to brakujące ogniwo w transformacji
Polski w kierunku e-gospodarki. Brak wiarygodnej
identyfikacji elektronicznej blokował cyfryzację nie tylko
administracji publicznej, ale też wielu ważnych usług
komercyjnych, m.in. finansowych, ubezpieczeniowych
czy medycznych. Cyfrowa tożsamość jest ważna także
dla innowacyjności: pozwala tworzyć nowe modele
biznesowe i nowe produkty, które są kluczowym
czynnikiem sukcesu wielu globalnych firm cyfrowych,
takich jak Google, Apple czy Facebook. Uruchomienie
polskiego schematu elD będzie bez wątpienia sukcesem
polskiej administracji i biznesu, którym udaje się w końcu
współpracować z obustronną korzyścią. Ale jest to
także zadanie dla polskich firm - dobrego wykorzystania
potencjału, który właśnie się pojawia, do wytworzenia
produktowi usług zdolnych konkurować także na
globalnym rynku.

Rozdział 2
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Rys. 4. Model docelowy krajowych ram identyfikacji elektronicznej

Robert Trętowski
wiceprezes Krajowej Izby Rozliczeniowej
Urzeczywistnienie idei cyfrowego państwa wymaga upowszechnienia cyfrowych rozwiązań w administracji i gospodarce na
analogicznym poziomie jak w sektorze bankowym. Elektroniczne środki identyfikacji umożliwią przyspieszenie tego procesu.
W projekcie węzła identyfikacji elektronicznej, realizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji, KIR pełni rolę sektorowego
integratora i partnera technologicznego, dostarczającego środki identyfikacji. Dzięki współpracy z bankami - oprócz
publicznych mechanizmów identyfikacji (np. Profil Zaufany) - możliwe będzie uwierzytelnianie klientów banków w sektorze
publicznym i komercyjnym przy wykorzystaniu węzła bankowego. Poza administracją i sektorem bankowym beneficjentami
nowej usługi będą m.in. podmioty z obszaru ochrony zdrowia, e-commerce, telekomy i dostawcy usług abonamentowych.
Węzeł eID, pozwalający na szerokie wykorzystanie bankowych środków identyfikacji, jest przykładem funkcji, jaką KIR może
pełnić dla banków i sektora FinTech: centrum technologicznego i zaplecza know-how.
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Rozdział 3

ROZDZIAŁ 3

KIERUNKI DALSZEGO ROZWOJU

1. Przyszłość rynku eID
Prognozy wartości rynku eID na świecie są
imponujące. W 2017 roku przychody z national
ID na świecie wyniosą 7,9 miliarda dolarów, a w
2020 roku, gdy 25% światowej gospodarki będzie
w formie cyfrowej, będzie to już 1 bilion dolarów.
Do roku 2020 prognozuje się 26 miliardów
podłączonych urządzeń w formule Internet of
Things.

W 2020 roku wartość
rynku cyfrowej tożsamości
na świecie wyniesie
1 bilion dolarów.

OBYWATELE

1

2

Globalne oszczędności z tytułu wprowadzania
systemów cyfrowej tożsamości wyniosą 50
miliardów dolarów rocznie. Marki mają świadomość,
że wraz z rozwojem rynku tożsamości cyfrowej
kluczową kwestią staje się bezpieczeństwo danych
osobowych klientów. Aż 95% z nich deklaruje
przywiązanie do brandów, które chronią ich dane.
Stworzenie efektywnego rynku eID zapewnia też
szereg korzyści, które nie do końca są możliwe do
precyzyjnego zwymiarowania. Waga tego rynku,
czy też „ekosystemu”, powoduje, że oddziałuje on
równolegle na domenę społeczną, administracyjną
i komercyjną. W każdej z tych domen można
skonkretyzować konkretne obszary korzyści.

PAŃSTWO

Wygodny dostęp do e-usług
publicznych i prywatnych
- łatwość korzystania
- prostota
- niezawodność
Zarządzanie dostępem do danych
osobowych i danych z rejestrów:
- rozliczalność
- usuwanie dostępu

1 Popularyzacja e-usług cyfrowych
2 Zgodność z eIDAS
3 Bezpieczeństwo publiczne
4 Sprawne państwo

RYNEK

1

Wsparcie rozwoju usług cyfrowych
w tym na styku Państwo – biznes

2

Wzmocnienie polskiego rynku
usług cyfrowych (dostęp do rynku
UE)
Umożliwienie tworzenia nowych

3 modeli biznesowych i produktów

uzyskania lepszej oferty
3 Możliwość
i usług cyfrowych
Rys. 5. Główne obszary korzyści wynikające z wdrożenia raportu

2. Katalizatory rozwoju
Według badań jakościowych zrealizowanych
na rzecz tego Raportu, polegających na
przeprowadzeniu 22 anonimowych pogłębionych
wywiadów z ekspertami rynku eID i instytucjami
zaangażowanymi w jego tworzenie, określone
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zostały cztery główne obszary, które można określić
jako katalizatory rozwoju tego rynku: regulacje,
bezpieczeństwo, świadomość użytkowników oraz
model biznesowy. Warto zaznaczyć, że badani
wskazywali, że równolegle do potencjału wsparcia
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rynku, mogą one w przypadku zrealizowania się
mniej optymistycznego scenariusza przyczynić się
do ograniczenia rozwoju rynku czy nawet porażki
projektów z domeny elektronicznej identyfikacji.
Co ciekawe, jako katalizator nie została wskazana

technologia. Przez większość badanych została
uznana za czynnik, który nie będzie miał znaczenia
kluczowego – przy dzisiejszym rozwoju IT
technologia nie będzie stanowiła bariery („wszystko
da się zaprogramować”).

ROZWOJU

KATALIZATORY
Otwarcie regulatora na model

Pojawienie się usług zarządzania

Budowa świadomości istnienia

Zdecydowanie zmniejszenie kosztu

federacyjny oraz rozwiązania typu

i kontrolą nad własna prywatności

potrzeb społeczeństw i możliwości

realizacji usług zaufania (e-podpisu)

podpis w chmurze, które powinny

pozwolą zwiększyć poczucie

zaadresowania przez eID

w stosunku do bieżących

przyczynić się do rozwoju rynku.

bezpieczeństwa użytkowników

i usługi cyfrowe.

warunków cenowych.

Duża skłonność do innowacji

W modelu komercyjnym otwarcie

Możliwość realnego współdziałania

w tym zakresie.

rynku komercyjnego i publicznego,

Jeden nadzorca prowadzący spójną polskiego społeczeństwa

nie tylko przy starcie rynku, ale cały

politykę – użytkownicy wiedzą

(poczucie, że „trzeba iść do

powinno przyczynić się do rozwoju

czas podczas jego rozwoju.

do kogo się zgłaszać.

przodu”, aby być na bieżąco –

rynku po stronie dostawców

doświadczenie ostatnich 25 lat,

tożsamości (banki, telekomy).

Konieczność budowy rynku

Profilowanie w ramach ekosystemu

spójnego, aby nie doprowadzić

(np. na poziomie węzła) w celu

do kilku, silosowych rozwiązań.

zwiększenia bezpieczeństwa

Otwarcie na to, aby rozwiązania
publiczne i komercyjne podlegały
tym samym prawom i rygorom.

również w średnim i starszym
pokoleniu).

usługodawców na płacenie za eID

Współwykorzystywanie
infrastruktury (np. poprzez budowę

użytkowników (łatwiejsze

Coraz większa świadomość

węzła) pozwoli małym podmiotom

wykrywanie anomalii).

konsekwencji z czym się

na wejście w rynek jako

identyfikujemy i otwartość

usługodawcy.

Rozwój adaptacyjnych i wielomodalnych metod uwierzytelniania

na działania edukacyjne.

Wytworzenie optymalnego modelu

zwiększających bezpieczeństwo i

biznesowego pozwoli na jego

komfort użytkownika.

utrzymanie i rozwój w dłuższym
terminie – podobnie jak było

Współpraca wewnątrz-sektorowa i

to dla modelu 4-stronnego przy

między-sektorowa wokół usług

schematach.

identyfikacji i zaufania.

Otwarcie na współpracę
komercja-biznes, ale również
na współpracę międzysektorową
jako warunek sukcesu.

REGULACJE

BEZPIECZEŃSTWO

ŚWIADOMOŚĆ

MODEL
BIZNESOWY

ROZWOJU

ZAGROŻENIAOJU
Brak zaadresowania legislacji
w innych domenach niż tylko
cyfryzacji – aktualnie wymogi
dokumentacji papierowej
i podpisu odręcznego.
Całe obszary administracji
nie akceptujące dokumentów
elektronicznych – np. sądownictwo.
Olbrzymia złożoność KPA oraz
przepisów dziedzinowych więc
najprostszego procesu nie można

eID zahamuje rozwój narzędzi
komercyjnych.

Kompromitacja - od strony
ataków/podatności lub błędów

Budowanie świadomości może

użytkowników.

zając dużo czasu (nawet kilkanaście

Brak rozwiązań elastycznych
i dostosowujących się
do zmieniających zagrożeń.

lat).
Niska higiena korzystania z e-usług.

Zbyt mocne oparcie modelu
biznesowego tylko o jeden sektor
(banków).
Ryzyko ewolucji modelu kooperacji

Obawy związane z prywatnością

w model dominacji dużych graczy

zrealizować usług end-to-end.

Ryzyko niedoinwestowania.

i bezpieczeństwem.

(np. z sektora bankowego).

Negatywne podejście regulatorów

Wysokie ryzyko związane z

Możliwość „buntu” przeciwko

Niewdrażalność prawna

(np. KNF, UODO) ograniczające

wykorzystaniem smartfonów

eID rozumianym jako inwigilacja

optymalnego modelu biznesowego

rozwój działalności w ekosystemie

rozwiązań użytkowników.

społeczeństwa.

(zarzuty o brak konkurencji).

eID.
Zbyt duża ingerencja państwa bardziej rola państwa jako
regulatora niż dostawcy.
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3. Możliwości monetyzacji
W modelu federacyjnym eID banki i instytucje
finansowe wnoszą wraz ze swoimi usługami jako
wartość dodaną wypracowany przez lata potencjał
w postaci zaufania swoich klientów, głębokiej
wiedzy na ich temat, bezpieczeństwo i gwarancję
prywatności oraz technologię, którą dysponują.
Wdrożenie systemu tożsamości cyfrowej implikuje
dla instytucji komercyjnych cały pakiet nowych
możliwości, takich jak:
 nowe usługi i kanały sprzedaży we współpracy
z firmami trzecimi;
 zaawansowaną analitykę na bazie danych
o klientach;
 możliwość dostarczenia usług dodatkowych,
takich jak płatności w pakiecie z usługą cyfrowej
tożsamości;

 szanse na ochronę podstawowego biznesu
w sytuacji zmian wywołanych cyfrowa rewolucją
i PSD2.
Model federacyjny, zakładający integrację wielu
dostawców środków identyfikacji elektronicznej
(w tym komercyjnych) i usług publicznych,
w naturalny sposób buduje bardzo duży potencjał
dla monetyzacji rynku eID przez sektor usług
komercyjnych.
Z perspektywy dostawcy cyfrowych usług
komercyjnych, kluczowym aspektem w kontekście
klienta zainteresowanego usługą jest potrzeba
jego szybkiej i bezpiecznej identyfikacji. W modelu
federacyjnym dostawcy komercyjni będą mogli
zwiększyć możliwości oferowania usług poprzez
wykorzystanie uwierzytelnienia wystawionego przez
jednego z dostawców tożsamości, który dostarczy
im tożsamość klienta.

Artur Józefiak
Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Cyfrowego Accenture
Wprowadzenie polskiego schematu identyfikacji elektronicznej wpływa na bezpieczeństwo polskiej gospodarki,
pojedynczych firm i obywateli na wiele sposobów:
dostępność wiarygodnej identyfikacji stron transakcji zwiększa zaufanie do Internetu jako narzędzia obrotu
gospodarczego. Bezpieczne i wiarygodne eID oraz inne usługi zaufania zmniejszają ryzyko nadużyć sprzyjając
przenoszeniu procesów i transakcji do świata cyfrowego oraz długoterminowo pozwalając na tworzenie nowych
modeli biznesowych.
narodowy schemat identyfikacji, oparty o środki dostarczane wspólnie przez polską administrację i polskie firmy,
zwiększa bezpieczeństwo gospodarcze Polski. Dzieje się tak dzięki uniezależnieniu od schematów oferowanych przez
podmioty zagraniczne, które obecnie dominują w cyfrowym świecie, nie zapewniając jednocześnie wiarygodności na
poziomie wymaganym przez polskie regulacje. Identyfikacja i usługi zaufania powinny być postrzegane tak, jak obecnie
postrzega się infrastrukturę krytyczną w gospodarce tradycyjnej.
wiarygodne i proste w stosowaniu eID może wpłynąć na bezpieczeństwo obywateli, rozwiązując problem konieczności
zapamiętywania wielu loginów i haseł. Poza tym ogromna większość serwisów cyfrowych umożliwia uwierzytelnienie
wyłącznie za pomocą hasła, które jest słabym zabezpieczeniem. Tymczasem dostawcy tożsamości (np. banki) od lat
rozwijają wieloczynnikowe uwierzytelnienie i autoryzację (kody sms, tokeny, ostatnio także biometria), uzupełniając
je o systemy detekcji zagrożeń lub uwierzytelniania opartego na ocenie ryzyka (tzw. adaptive authentication).
Udostępnienie ich dla całego rynku cyfrowego daje szansę na poprawienie zarówno bezpieczeństwa jak i zwiększenie
wygody uwierzytelnienia czy autoryzacji
Wszystkie powyższe korzyści mają jednak wspólny krytyczny czynnik sukcesu, również związany z bezpieczeństwem.
Powstający ekosystem tożsamości cyfrowej musi zapewniać bardzo wysokie bezpieczeństwo operacji i poufność danych.
Jest to wyzwanie przede wszystkim dla węzłów krajowego i komercyjnych oraz dla dostawców tożsamości. Wszystkie te
podmioty muszą gruntownie przemyśleć bezpieczeństwo całego ekosystemu, w tym zdolności detekcji nadużyć i szybkie
rozwiązywanie incydentów. Nawet małe naruszenia bezpieczeństwa tego ekosystemu mogą przynieść poważne straty
wizerunkowe, utrudniając jego rozpowszechnienie wśród obywateli, firm i instytucji.
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Największe szanse na zwiększenie wolumenu
sprzedaży mają branże usług bankowych,
ubezpieczeniowych, szeroko rozumianych usług
abonamentowych, całego sektora e-commerce oraz
wszystkie inne sektory, w których jednoznaczne
i bezpieczne określenie tożsamości potencjalnego
klienta jest kluczowe dla sprzedaży cyfrowej usługi.
Praktycznie na każdym etapie procesu
sprzedażowego z wykorzystaniem cyfrowego
potwierdzenia tożsamości, dostawcy komercyjni
mają możliwości czerpania dodatkowych korzyści
biznesowych.
Na etapie komunikowania i pozycjonowania
produktu, dostawcy usług dzięki szerokiej wiedzy
o kliencie i jego profilu oraz zachowaniu na danym
etapie mogą skutecznie budować swoją pozycję
poprzez optymalizację dostarczania usługi na
każdym kroku procesu zakupowego.
W kolejnych etapach, obejmujących porównanie
i wybór oferty oraz płatność, firmy z sektora
komercyjnego dzięki wykorzystaniu cyfrowej
tożsamości eID mogą w znaczący sposób
zoptymalizować cały proces z perspektywy
klienta, poprawić jego doświadczenia oraz
przenieść te doświadczenia na inne kroki procesu
sprzedażowego. Nie bez znaczenia jest także
fakt możliwości oferowania produktów i usług
łączonych we współpracy z innymi usługodawcami.
Funkcjonowanie eID w procesie zakupowym
pozwala również na bezpośrednią monetyzację
danych klienckich.

Dzięki modelowi federacyjnemu, dla sektora
komercyjnego otworzy się także zupełnie nowy
obszar rynku na etapie dostawy produktu lub
usługi oraz obsługi posprzedażowej. Dostarczanie
niezależnej tożsamości cyfrowej pozwoli na
pośredniczenie w cyfrowej relacji z klientem oraz
kreowanie i dostarczanie wartości końcowej dla
klienta na podstawie prostych usług dostarczanych
przez pozostałe podmioty cyfrowego ekosystemu.
Dla instytucji komercyjnych otwarcie rynku eID
stworzy szerokie możliwości oferowania nowych,
niedostępnych do tej pory usług i produktów
poprzez zupełnie nowe kanały sprzedaży.
Warto zwrócić uwagę na aspekt zwiększenia
się możliwości oferowania pakietów usług
dostarczanych przez zespół współpracujących ze
sobą firm. Bardzo istotny aspekt w całym procesie
monetyzacji dla sektora komercyjnego to również
znaczące zwiększenie możliwości analitycznych
na bazie danych o klientach. Profile klienckie,
historia zakupów i cały szereg innych „twardych”
danych pozwolą sektorowi komercyjnemu na
zoptymalizowanie portfolio usług i zwiększenie
przychodów.
W ramach dostarczania przez instytucje komercyjne
usług tożsamości cyfrowej, możliwe jest również
pakietyzowanie tych usług z innymi, dodatkowymi
usługami czy produktami, takimi jak na przykład
płatności.
Wdrożenie systemu tożsamości cyfrowej jest dla
sektora komercyjnego także szansą na ochronę
zachowania podstawowego biznesu w sytuacji
zmian wywołanych cyfrową rewolucją i PSD2.
Jednak monetyzacja w sektorze komercyjnym
rynku eID to tylko jeden element korzyści. Drugim,
niezwykle istotnym obszarem monetyzacji na tym
rynku są oszczędności w sektorze publicznym.
Wiąże się to przede wszystkim z redukcją czynności
urzędniczych i redukcją czasu pracy samych
urzędników. Szacuje się, że na świecie do 2021
roku te oszczędności mogą sięgnąć 56 miliardów
dolarów, a w Polsce kilkaset milionów złotych.
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4. Ryzyka i zagrożenia
Wdrożenie federacyjnego modelu tożsamości
elektronicznej w Polsce będzie wiązało się
z szeregiem zagrożeń i ryzyka, które jednak
można precyzyjnie zidentyfikować i przedsięwziąć
kroki pozwalające na ich eliminację lub

zminimalizowanie. Trafne zidentyfikowanie
potencjalnych zagrożeń pozwoli na maksymalnie
bezpieczne wdrożenie modelu i płynne jego
zaimplementowanie. Do najważniejszych zagrożeń
będą należeć:

 Kradzieże tożsamości (zagrożenie bezpieczeństwa)
Pojawiające się kradzieże tożsamości będą naruszały wizerunek publicznego schematu identyfikacji
elektronicznej, zniechęcały użytkowników do korzystania z identyfikacji elektronicznej, a w konsekwencji
powodowały ograniczenie jej rozwoju. Do kluczowych czynników ograniczających to ryzyko będą
należały: edukacja użytkowników, objęcie schematu systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji
i dokonywanie częstej aktualizacji analizy otoczenia, monitorowanie i obsługa incydentów oraz wymiana
informacji pomiędzy dostawcami środków identyfikacji elektronicznej.

 Kompromitacja całego schematu
W przyszłości mogą zostać wypracowane metody ataku umożliwiające nie tylko kradzież pojedynczej
tożsamości, ale naruszenie bezpieczeństwa całego schematu. Jednak zastosowanie schematu zgodnego
ze standardami na poziomie EU (powielenie schematu transgranicznego), tak aby posiadać wiedzę
o podatnościach na ataki i je na bieżąco korygować, pozwoli na wyeliminowanie tego czynnika.

 Ujawnienie danych osobowych osobom nieuprawnionym
(zagrożenie bezpieczeństwa)
Ujawnienie danych będzie związane z konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Może spowodować
konieczność czasowego zawieszenia działania schematu lub zaprzestania jego działalności, a w efekcie
uniemożliwić rozwój schematu. To ryzyko można minimalizować poprzez kreślenie szczegółowych
odpowiedzialności wszystkich podmiotów, które wchodzą w skład publicznego schematu identyfikacji
elektronicznej, współpracę z organem ochrony danych osobowych celem opracowania planu ochrony
danych osobowych dla całego schematu oraz opracowanie planu działania w przypadku ujawnienia danych
osobowych.

 Ograniczenia użyteczności w usługach mobilnych
Publiczny schemat identyfikacji elektronicznej jest przystosowany do wykorzystania w usługach opartych
o strony internetowe. Rozwój usług mobilnych może wymagać innych modeli interakcji z użytkownikiem.
Wynikiem tego zagrożenia może być ograniczone użycie eID przez użytkowników urządzeń mobilnych.
Współpraca z dostawcami usług, aplikacji i środków identyfikacji elektronicznej oraz opracowanie planu
rozwoju w kontekście urządzeń mobilnych pozwoli na skuteczne ograniczenie tego zagrożenia.
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 Niewystarczająca wydajność węzła
Rozwój usług online i zapotrzebowania na identyfikację elektroniczną może wpłynąć na nadmierne obciążenie
węzła, a w efekcie przynieść szkodę wizerunkową związaną z jakością świadczonych usług. Receptą
będzie możliwość realizacji wielu instancji węzła w różnych lokalizacjach oraz ustanowienia instancji węzła
w lokalizacji dużego usługodawcy (np. ZUS).

 Zbyt wysokie oczekiwania użytkowników
Niezależny rozwój schematów komercyjnych może wpływać na oczekiwania użytkowników schematu
publicznego i spowodować, że narzędzia stosowane w publicznym schemacie identyfikacji elektronicznej
będą postrzegane negatywnie, np. jako przestarzałe czy nieprzyjazne użytkownikom. W tym przypadku
współpraca z dostawcami środków identyfikacji elektronicznej w ramach komercyjnych schematów cyfrowej
tożsamości oraz weryfikacja i ewentualne wdrażanie rozwiązań przyjętych przez dostawców komercyjnych
pozwolą na zaspokojenie potrzeb użytkowników.

 Długi czas podłączania nowego dostawcy e-usług i problemy
organizacyjne
Procedura rejestracji usługodawców może być długotrwała, natomiast rozwój wymaga szybkiego
rejestrowania i zarządzania dostawcami usług. Kluczowe będzie tutaj wypracowanie procedur
organizacyjnych dla szybkiego rejestrowania i podłączania usługodawców oraz opracowanie gotowych
narzędzi integracyjnych i zespołu wsparcia integracji.

 Niskie zainteresowanie dostawców e-usług podłączaniem do
krajowego schematu
Dostawcy usług nie będą podłączali się do krajowego schematu ze względu na różne ograniczenia
wewnętrzne i zewnętrzne, co uniemożliwi osiągnięcie skali. To zagrożenie można wyeliminować poprzez
szerokie wsparcie prawne i technologiczne, budowę komponentów integrujących oraz program wsparcia
finansowego i promocję.

 Brak dostosowania mechanizmów podpisu do zmian
Brak adekwatnych do publicznego schematu usług podpisu elektronicznego może powodować,
że zastosowanie schematu w rzeczywistości zmniejszy dostęp do usług. Równoległe wsparcie procesu
modernizacji Profilu Zaufanego oraz zapewnienie mechanizmów akceptacji podpisów kwalifikowanych
i umożliwienie przekierowania do usługi podpisu zniweluje ten problem.
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Rozdział 3

5. Plany rozwoju w sektorze publicznym w Polsce

DOTYCHCZASOWE
OSIĄGNIĘCIA
Przyjęty model ekosystemu cyfrowej
tożsamości

Decyzja nt. modelu docelowego

Przyjęty model

NASTĘPNE KROKI
Komunikacja
Opracowanie materiałów prasowych

Konsultacje
modelu docelowego

oraz szeroka komunikacja a rynku

Konsultacje z Bankami/Telekomami

Powołanie organu
nadzorującego
i model operacyjny

związana z ekosystemem cyfrowej

kompletnego modelu docelowego

Powołanie organu nadzorującego,

tożsamości oraz usługami ePaństwa

wraz z przyjętym modelem

szczegółowa definicja wymagań

biznesowym oraz wymaganiami

dla ekosystemu, opracowanie
modelu operacyjnego

Rozpoczęcie
budowy węzła

Model biznesowy

Rozpoczęcie budowy węzła

biznesowego zgodnie z przyjętym

Wymagania
dla dostawców
środków identyfikacji

krajowego w COI

modelem docelowym ekosystemu

Opracowanie propozycji wymagań

Opracowanie kompletnego modelu

Start ekosystemu
Uruchomienie ekosystemu zgodnie
z przyjętymi założeniami

technicznych i organizacyjnych
dla dostawców środków identyfikacji

LEGISLACJA
Rys. 6. Rekomendowany model wdrożenia w Polsce systemu eID

Plany rozwoju rynku eID w Polsce w sektorze
publicznym są ściśle wyznaczone przez określone
powyżej warunki regulacyjne, ze specyficznymi
dla nich datami. Od strony wdrożeniowej można
wskazać, iż model ram krajowych (z udziałem
publicznego schematu identyfikacji elektronicznej),
określany wcześniej w raporcie jako krajowe
ramy identyfikacji elektronicznej, jest osiągalny
w okresie 2-3 lat od momentu uruchomienia.
Na chwilę obecną w tzw. etapie I planowane
jest uruchomienie publicznego schematu
identyfikacji elektronicznej w drugiej połowie
roku 2017. Po uruchomieniu schematu w okresie
rozwoju w kierunku kompletnego ram krajowych
elektronicznej identyfikacji, szczególny nacisk ma
być położony na:
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 rozwój publicznych środków identyfikacji
elektronicznej z uwzględnieniem roli pl.ID jako
środka identyfikacji elektronicznej w publicznym
schemacie identyfikacji elektronicznej;
 budowę nowych usług cyfrowych oraz
odpowiednie skatalogowanie już istniejących
w celu ich popularyzacji;
 rozwój komercyjnego rynku cyfrowej
tożsamości.
Po tym okresie konieczne jest zweryfikowanie
osiągniętych rezultatów oraz podjęcie decyzji
o dalszym kształcie krajowych ram identyfikacji
elektronicznej w celu dostosowania go do
ówczesnych uwarunkowań. Powyższe założenia
ilustruje poniższy schemat:

Rozdział 3

Start
ekosystemu

Decyzja dotycząca
dalszego rozwoju ekosystemu

2017

2019 - 2020

WDROŻENIE
WĘZŁÓW eID

ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE
PRZYJĘTEGO MODELU

DALSZY
ROZWÓJ

Budowa ekosystemu
zgodnie z uwzględnieniem
węzła krajowego
i komercyjnego

W tym okresie szczególny nacisk powinien zostać położony na:

Po rewizji modelu
rozwoju ekosystemu
powinien nastąpić czas
przejściowy (ok. 1 roku)
w trakcie którego,
ekosystem zostanie
dostosowany do
przyjętych ustaleń

rozwój i ugruntowanie pozycji publicznych środków identyfikacji
elektronicznej (Profil Zaufany)
rozwój usług administracji publicznej
wraz z przypisaniem wymaganych poziomów uwierzytelnienia
silny rozwój komercyjnego rynku cyfrowej tożsamości

Główne kierunki dalszego rozwoju schematu
identyfikacji elektronicznej powinny skupiać się na:
 wprowadzeniu nowego dowodu osobistego
umożliwiającego wykorzystanie środków
identyfikacji na poziomie wysokim. W dalszych
kierunkach rozwoju należy uwzględnić
funkcjonowanie środków i usług na poziomie
wysokim;
 rozwoju mechanizmów uwierzytelniających
i sprostaniu wysokim oczekiwaniom
użyteczności od użytkowników systemów
identyfikacji;
 rozwoju dodatkowych usług zaufania wokół
schematów identyfikacji;
 rozwoju zabezpieczeń związanych z nowymi
źródłami ataku i potrzebami użytkowników.
Dodatkowo funkcjonowanie tak krytycznego
dla gospodarki elektronicznej państwa systemu
wymaga bezwzględnie nowego podejścia do
nadzoru. W planowanych założeniach krajowych
ram identyfikacji elektronicznej kluczowy w tym
obszarze będzie nowo powołany organ nadzorujący.

W budowie systemu nadzoru przyjmuje się kierunek
minimalnej ingerencji w usługi identyfikacji
elektronicznej świadczone w relacji typu B2B. Usługi
identyfikacji elektronicznej w takich relacjach będą
objęte nadzorem w realizowanym w schemacie
ex-post. Oznacza to, że podmioty świadczące
usługi identyfikacji elektronicznej w relacji B2B
w przypadku skargi będą mogły być skontrolowane
przez organ nadzoru. W przypadku podmiotów
uczestniczących w publicznym schemacie
identyfikacji elektronicznej, nadzór będzie miał
charakter ex-ante. Oznacza to, że dołączenie do
publicznego schematu identyfikacji elektronicznej
będzie wymagało dostarczenia dowodów spełnienia
odpowiednich wymagań. Organ nadzoru będzie
miał prawo kontroli ex-post w uzasadnionych
przypadkach.
Określając ramy rozwoju eID należy wspomnieć,
że administracja państwowa przystąpiła już do
realizacji projektów, związanych z krajowymi
ramami elektronicznej identyfikacji i bezpośrednio
wpisujących się we wskazane powyżej kierunki.
Mówimy tu oczywiście o projektach e-Dowodu oraz
mDokumentach.

PROJEKT E-DOWODU
Wznowiony projekt e-Dowodu według informacji
podanych we wniosku na Komitet Rady Ministrów
ds. Cyfryzacji jest wspólną koncepcją MC,
MSWiA oraz MZ, a jego celem jest umożliwienie
rozpoczęcia wydawania e-Dowodów do końca
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marca 2019 r. Od strony funkcjonalnej nowy
e-Dowód osobisty będzie w sposób jednoznaczny
i niezaprzeczalny potwierdzał tożsamość
obywatela, służył do uwierzytelnienia w e-usługach
administracji publicznej, do podpisywania

Rozdział 3

Michał Zborowski
Dyrektor obszaru sprzedaży krajowej w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
Elektroniczna identyfikacja, której dynamiczny wzrost znaczenia obserwujemy w Polsce, spowoduje zmniejszenie dystansu
między obywatelem a administracją. Urzędy, sklepy, egzaminy podnoszące kwalifikacje będą pod ręką w naszych laptopach,
o ile tylko te będą w zasięgu internetu. W konsekwencji wszyscy zyskają na czasie i komforcie obsługi. Wprowadzenie
dowodu z warstwą elektroniczną wyzwoli nowe usługi i rozwiązania systemowe. Sukces elektronicznej identyfikacji zależy od
utrzymania wysokiego zaufania między użytkownikami. Musi ono być oparte o bezpieczeństwo użycia (hardware, software,
komunikacja) dostawcy i właściciela e-tożsamości. Definitywnie zyskają na tym obywatele i państwo, jako ostateczny gwarant
tożsamości obywatela. Niezmiennym pozostanie: wyjątkowość identyfikacji drugiego człowieka w „realu”.

dokumentów w cyfrowym świecie, będzie
posiadał aplikację ICAO (dokument podróży
z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”), będzie
pozwalał potwierdzać obecność w placówkach
służby zdrowia. Jak widać powyżej, wykorzystanie
e-Dowodu w środowisku elektronicznym jest
jednym z podstawowych założeń projektu.
Równocześnie należy pamiętać, że okres cyklicznej
wymiany wszystkim obywatelom nowego narzędzia
identyfikacji tego typu będzie trwać 10 lat, więc
funkcjonowanie równolegle środków czysto
cyfrowych jest zdecydowanie pożądane.
W swoich założeniach e-Dowód ma być
umocowany jako środek identyfikacji elektronicznej
o poziomie wysokim i ma być wyposażony w nową
formę podpisu elektronicznego do kontaktu

z administracją publiczną – podpis potwierdzony
środkiem identyfikacji. Dopuszczonym środkiem
identyfikacji do jego potwierdzania będzie Profil
Zaufany (PZ) i e-Dowód. Dlatego wymagane są też
zmiany przepisów szczegółowych, które dopuszczą
ten rodzaj podpisu. Podpis potwierdzony środkiem
identyfikacji (e-Dowodem) uzupełni obecny,
potwierdzony Profilem Zaufanym. Utrzymana
zostanie prawnie możliwość wykorzystania
podpisu kwalifikowanego, wystawianego przez
Centra Certyfikacji (tak jak to jest obecnie).
E-Dowód realizuje zasadnicze (choć nie wszystkie)
funkcjonalności planowanej wcześniej Karty
Ubezpieczenia Zdrowotnego, mianowicie
potwierdzenie otrzymania świadczenia opieki
zdrowotnej (istotne dla ograniczenia tzw. fraudów
w systemie finansowania świadczeń ze środków
publicznych) oraz wyrażanie zgody na dostęp do
dokumentacji medycznej.

PROJEKT mDOKUMENTÓW
Ogłoszony przez Ministerstwo Cyfryzacji i przyjęty
do realizacji (najpierw w formule pilotażu) w 2017 r.
projekt mDokumentów ma na celu wprowadzenie
możliwości identyfikacji w fizycznym środowisku
świata administracji przy pomocy telefonu
komórkowego. Dzięki temu obywatel nie byłby
zobowiązany do noszenia tradycyjnego dowodu
osobistego lub innych wymaganych prawem
dokumentów, lecz mógłby wylegitymować się
lub – w kolejnych etapach projektu – potwierdzić
posiadane uprawnienia, wykorzystując w tym
celu dedykowaną mobilną usługę cyfrową.
Projekt ma przede wszystkim dostarczyć
obywatelom dodatkową możliwość wykorzystania
równie wiarygodnego mechanizmu prezentacji
i potwierdzenia tożsamości albo posiadanych przez
niego uprawnień, co tradycyjnie wykorzystywane
metody okazywania dokumentów w formie
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papierowej i plastikowej, takich jak np. dowód
osobisty. mDokumenty to nowa, dedykowana
aplikacja internetowa z uwierzytelnieniem na bazie
Profilu Zaufanego i wykorzystaniem dodatkowych
zabezpieczeń dla pozostałych użytkowników, którzy
nie posiadających dzisiaj uprawnień do systemów
dziedzinowych. Nie ma ona zastąpić tradycyjnego
dowodu osobistego czy innych dokumentów,
lecz wprowadza nową, opcjonalną i dodatkową
możliwość potwierdzania tożsamości i uprawnień
obywatela. Tym samym obowiązujące regulacje
w tym zakresie zostaną jedynie uzupełnione
o nowy, opcjonalny sposób potwierdzenia
tożsamości, z wykorzystaniem mDokumentu.
Co więcej, rozwiązanie nie ingeruje w obecne
uprawnienia służb w zakresie legitymowania osób
i potwierdzania przez ich tożsamości oraz nie
zmienia stanu prawnego w tym zakresie. Projekt

Rozdział 3

ma być podzielony na etapy. Po uruchomionym
w drugim kwartale 2017 r. pilotażu ma uzyskać
funkcjonalność identyfikacji fizycznej obywateli
w administracji publicznej analogicznie do dowodu
osobistego, a w kolejnych etapach umożliwić
potwierdzenie posiadania ubezpieczenia pojazdu

i dowodu rejestracyjnego czy prawa jazdy.
W następnym etapie przewiduje się wykorzystanie
mDokumentów w świecie komercyjnym (np.
identyfikacja klienta przy podpisywaniu umów
konsumenckich).

Cytat z wywiadu
badawczego
mDokumenty to krok w dobrą stronę, ale zarazem jest to rozwiązanie taktyczne, przejściowe, bo stanowi tylko
substytut jednego kroku w procesach toczących się w świecie fizycznym. Docelowo zapewne zniknie, ale na
chwilę obecną będzie rozwiązywało realne problemy obywateli, przy czym jego sukces będzie zależał głównie
od jego adopcji po stronie instytucji państwowych.

6. Rozwój rynku komercyjnego
Wdrożenie eID pozytywnie wpłynie na rozwój
i konkurencyjność usług na rynku komercyjnym
wykorzystującym tożsamość cyfrową. Podmioty
komercyjne zyskają zupełnie nowe możliwości takie
jak:
 uzyskanie pozycji lidera w dostarczaniu usługi
na danym kroku procesu zakupowego;
 wykorzystanie cyfrowej tożsamości do poprawy
doświadczeń klienta i ekspansji na inne kroki
procesu;
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 możliwość oferowania produktów łączonych
z innymi usługodawcami (bundle);
 monetyzacja danych;
 kreowanie i dostarczanie wartości końcowej
dla klienta na podstawie prostych usług
dostarczanych przez pozostałe podmioty
cyfrowego ekosystemu.
Oddajmy głos przedstawicielom instytucji
działającym na tym rynku, aby określili jakie szanse
wynikają z rozwoju tego rynku z ich perspektywy.

Rozdział 3

Karty płatnicze jako narzędzie
elektronicznej identyfikacji
Aleksander Naganowski
Director, Business Development, Partnerships and Innovation Poland, MasterCard
Identyfikacja elektroniczna wydaje się w dzisiejszych czasach coraz bardziej nieodzownym elementem rozwoju coraz
bardziej cyfrowej gospodarki. Wymaga ona jednak najwyższego poziomu zabezpieczeń, a jednocześnie musi stać się
szybko powszechna. W tym kontekście karty płatnicze są doskonałym narzędziem spełniającym obydwa te kryteria. Są one
powszechnie wykorzystywane - 19,8 mln obywateli w Polsce używa karty płatniczej, która jest przecież zaawansowanym
urządzeniem kryptograficznym. Jest ono gotowe do uwierzytelnienia osoby, która pragnie wykorzystać swoją identyfikację
elektroniczną opartą o dane znane bankowi, wydawcy karty.

Banki naturalnym parnerem
dla rozwoju rynku eID
Adam Marciniak
Dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji, PKO Banku Polskiego
Banki stoją dziś przed wyzwaniem wykreowania wartości dla klienta wykraczającej poza proste dostarczanie produktów.
W kontekście konkurowania, dynamicznie zachodzących zmian rynkowych sektor bankowy musi wykorzystywać i efektywnie
zarządzać przewagami jakie posiada. Jedną z takich przewag jest zaufanie, a jego wzmacnianiu sprzyja wykorzystanie
systemów bankowych do załatwiania codziennych spraw, np. poprzez udział banków w projekcie budowy Cyfrowej Polski.
Rosnące zainteresowanie klientów tymi proponowanymi udogodnieniami znacznie wpływa na przewagę rynkową Banku, co
może okazać się kluczowe dla przyszłej pozycji Banku na rynku.
Co więcej działania te doskonale wpisują się w gwałtownie rosnące zapotrzebowanie na bezpieczeństwo produktów,
procesów i usług w cyfrowej gospodarce. Dzięki nim możliwe będzie uwierzytelnianie w różnych serwisach firm trzecich
(serwisy e-commerce, systemy płatnicze, portale administracji publicznej) oraz rozwijanie szerokich możliwości silnej
identyfikacji klientów w środowisku mobilnym kładącej nacisk na lokalizację i inne nie sprzętowe rozwiązania uwierzytelnienia
biometrycznego.
Banki, pełniąc rolę instytucji zaufania publicznego, pozostają naturalnym, głównym graczem w tym ekosystemie
uwierzytelniania tożsamości klientów cyfrowego świata. Otwarte API banków wspierające w tym zakresie środowiska
powstających, nowych cyfrowych możliwości tj. serwisy społecznościowe, urządzenia ubieralne, ekosystemy partnerskie
(firm trzecich) i inne zasoby są źródłem generującym bezwzględnie nowe wartości dla cyfrowych klientów. Rodzi to także
możliwość „sterowania” siłą uwierzytelnienia poprzez dobór lub wybór określonych elementów z różnych zasobów (także
zewnętrznych) jak i zebranych danych biometrycznych klienta.
Najbliższe lata mogą w znacznym stopniu zmienić sposób myślenia o biznesie bankowym. Wygrają ci gracze, którzy już dziś
wpisują digitalizację i współpracę z innymi podmiotami na rynku w działalność firmy.
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Rozdział 3

Usługi eID i zaufania kreują
nowe produkty i start-upy
Grzegorz Wójcik
CEO, Autenti
Jesteśmy w przełomowym momencie. W całej Europie powstają usługi zaufania, które tworzą fundamenty relacji
konsumentów i biznesu z administracją oraz wiarygodnego obrotu gospodarczego. Kluczowym wyzwaniem jednak nadal
jest kwestia użyteczności (usability). Prostota wykorzystania i rozpoznawalność poszczególnych rezultatów usług przez inne
będzie miało kluczowe znaczenie dla rozwoju całego rynku. Wymaga to połączenia doświadczeń z otaczającej nas papierowej
rzeczywistości z najnowszymi osiągnięciami z branż bankowości elektronicznej i świata e-commerce. Rozwiązania takie jak
platforma Autenti, które koncentrują się na partnerskim wsparciu wielu dostawców usług zaufania, udostępniających różne
metody identyfikacji elektronicznej, podpisy i pieczęci elektroniczne i dostarczenia ich użytkownikom w spójny sposób, będą
przyczyniały się do przyspieszenia cyfryzacji zarówno na rynkach lokalnych jak i w relacjach międzynarodowych.

Klienci w świecie komercyjnym
już też masowo korzystają
z usług bazujących na eID
Sebastian Ptak
Członek Zarządu, BLUE MEDIA S.A.
Obecnie w Polsce jesteśmy w fazie wykorzystywania cyfrowej identyfikacji. Każdy dobrze wdrożony projekt z realną
korzyścią dla klienta/obywatela jest z powodzeniem wykorzystywany. Przykładem z sektora public mogą być wnioski
elektroniczne składane poprzez bankowość internetową do programu Rodzina 500+ oraz sprawdzanie punktów karnych
z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. Dodatkowo w części komercyjnej, z naszej perspektywy widać, że Internauci są już na
to gotowi i odpowiednie zaprezentowanie rozwiązań bazujący o cyfrową tożsamość wykorzystywana jest w miarę szeroko.
Pod koniec ubiegłego roku jako jedyni uruchomiliśmy proces rejestracji telefonów na kartę w Internecie (w związku z ustawą
antyterrorystyczną) w bankowości internetowej dwóch banków. Z rozwiązania w krótkim czasie skorzystało ponad 100 tysięcy
klientów.

7. Kluczowe czynniki sukcesu
Powyżej jasno określiliśmy, jak istotnym
z perspektywy budowy cyfrowego państwa
i cyfrowej gospodarki jest efektywnie funkcjonujący
i dobrze zorganizowany rynek eID. Zatem,
posiłkując się wypowiedziami ekspertów
pozyskanymi podczas badań zrealizowanych na
rzecz tego Raportu, spróbujmy określić grupy
kluczowych czynników sukcesu, które pozwolą
z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że
w przewidywalnym czasie – chociażby w roku
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2020 - będziemy mieli w Polsce system cyfrowej
tożsamości, który będzie zarówno doskonale
działającą i bezpieczną bazą dla nowoczesnej
gospodarki i administracji publicznej, jak i będzie
wspierał tworzenie nowych usług, modeli
biznesowych oraz stymulował współpracę.
Przede wszystkim zaś będzie używany i doceniany
przez obywateli i konsumentów, którzy zawsze
na końcu są weryfikatorami sukcesu tego typu
dalekosiężnych planów.

Rozdział 3

CYTATY Z WYWIADU
BADAWCZEGO
Bezpieczeństwo
rozwiązania
Ważne, aby bankowe credentiale były coraz bezpieczniejsze, aby nie przekazywały danych do podmiotów
trzecich.

Optymalny model biznesowy, uzasadniający zaangażowanie
wszystkich stron rynku
Kwestie komercyjne - dostawcom tożsamości musi się to opłacać, a po drugiej stronie muszą być ci, którzy
chcą za to zapłacić.
Pozyskanie podpisu powinno być łatwe i tanie. Powinno zatem odbyć się potanienie tej usługi – przez jej
umasowienie. Skala usług powinna być duża, aby umożliwić zastąpienie obiegu papierowego obiegiem
elektronicznym.

Powszechność rozwiązania - 10 mln aktywnych użytkowników do
2020 r.
Jeśli chodzi o sukces, to skala rozwiązań musi być znana.

Ergonomia
rozwiązań eID
Mam wrażenie, że dzisiaj te serwisy są bardzo mało użyteczne i przyjazne, nawet urzędnicy odradzają
używanie Profilu. Te usługi muszą być intuicyjne. Nacisk powinien być położony na prostotę w obsłudze.

Jasność i przewidywalność regulacji prawnych i działań nadzorcy
rynku oraz dostosowanie ich do wymogów cyfrowej gospodarki
Musi być prawo, które jest jednoznaczne, które mówi, co wolno, a czego nie wolno, określa definicje pojęć
takich jak np. usługi publiczne.
Warunki wykorzystania eID to zwiększenie skali wykorzystania, tak aby w każdej możliwej interakcji
z administracją oraz podmiotami komercyjnymi można było wykorzystywać te same mechanizmy
i jednocześnie posługując się jedną nazwą użytkownika/loginem wchodzić SSO do różnych serwisów.
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Odpowiednia pula usług cyfrowych dostępnych do realizacji
w domenie administracyjnej i komercyjnej
Usługi powinny być dostępne – powinna kreować je administracja publiczna, ale też warstwa komercyjna.
Należy dać ludziom takie instrumenty jak karta, telefon, które mogą być wykorzystywane do eID - i gdy to nie
będzie budzić zaskoczenia czy sprzeciwu, to wtedy rynek będzie się rozwijał.
Analogia do walki z wykluczeniem cyfrowym - musi być odpowiednia infrastruktura, usługodawcy, zgoda
osób prywatnych - tu będą opory i proces akceptacji nie będzie szybki, miejmy nadzieję, że przynajmniej
krótszy niż pokolenie – ale może upłynąć nawet kilkanaście lat, zanim gros identyfikacji będzie realizowane
elektroniczne - bo jest duże przyzwyczajenia do plastikowego dokumentu, papierowej umowy.

Spójna, dalekosiężna strategia ram eID wdrażana przez państwo,
odporna na zawirowania polityczne
Generalnie po to istnieją wykształcone historycznie struktury państwa, aby wypracowywać strategie. Dla
przykładu budowanie autostrad niezależnie od ekipy rządzącej jest realizacją pewnej strategii, gdzie państwo
buduje infrastrukturę na zasadzie puzzli.

Model federacyjny i partnerska współpraca administracji
z sektorem komercyjnym
Współpraca administracji z sektorem komercyjnym powinna być moderowana przez regulatora. Istotne jest,
aby znalazło się miejsce dla dostawców komercyjnych.
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ROZDZIAŁ 4

BADANIE - PERCEPCJA ROZWOJU USŁUG
ELEKTRONICZNEJ IDENTYFIKACJI

1. Metodologia badania ilościowego
Badanie ilościowe, przeprowadzone w maju 2017 r.,
na podstawie którego powstał niniejszy Raport,
opierało się na internetowym kwestionariuszu
ankiety (technika CAWI). Takie rozwiązanie nie
tylko było wygodniejsze dla respondentów,
ale także pozwoliło na zwiększenie frekwencji.

Problemem w przypadku takiej techniki jest niski
„response rate”. Próba objęła 28 respondentów
z różnych podmiotów związanych z rynkiem eID –
stanowiących zarówno bieżących i potencjalnych
dostawców tożsamości, jak i usługodawców usług
cyfrowych.

2. Wyniki badania ilościowego

 Stosowanie narzędzi eID
Respondenci najczęściej wykorzystują w swoich instytucjach uwierzytelnianie loginem i hasłem. Wynika to
najpewniej z prostoty wykorzystania takiej metody i jej globalnej popularności. O jej wykorzystaniu mówiło
ponad 90% respondentów. Na drugim miejscu znalazła się metoda OTP, czyli np. kody SMS, tokeny czy
kody na kartach zdrapkach – często traktowana jako uzupełniająca czy opcjonalna chociażby w serwisach
bankowych, ale świadczy to o dojrzałości systemów, w których jest zastosowana. Ta metoda wykorzystywana
jest w 50% badanych przypadków. Stosunkowo niski udział odpowiedzi odnoszących się do systemów typu
Google ID czy Facebook Connect (poniżej 20%) świadczy o tym, że użycie tych metod w serwisach krajowych
jest stosunkowo rzadkie.

Jakie narzędzia elektronicznej identyfikacji oraz uwierzytelniania
klientów stosujecie państwo obecnie w serwisie transakcyjnym
państwa instytucji?

93%
50%

Login i hasło
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25% 18% 18%
Wykorzystanie
mechanizmu
zewnętrznego
międzynarodowego
(np. Google,
Facebook)

Wykorzystanie
mechanizmu
zewnętrznego
polskiego, np.
narzędzia bankowe

Biometria

Rozdział 4

 Ocena z perspektywy bezpieczeństwa operacyjnego
Najwięcej respondentów oceniło biometrię jako bardzo dobre narzędzie uwierzytelniania. Uznała tak niemalże
1/3 respondentów (32,1%), a prawie połowa oceniła je jako dobre. Na drugim miejscu w zestawieniu znalazło
się OTP, z ¼ ocen bardzo dobrych i 57% dobrych. Login i hasło znalazły się na trzecim miejscu w rankingu
bezpieczeństwa, nikt co prawda nie ocenił tego narzędzia jako bardzo dobre, jednak aż 60,7% respondentów
uznało je za dobre – oddaje to w dużym stopniu stan realny rynku. Pozytywna ocena kodów jednorazowych,
a przede wszystkim biometrii, wskazuje na zwiększającą się świadomość ekspertów w kwestii transformacji
bieżących mechanizmów ze względu na zwiększające się zagrożenia. Wydaje się, że biometria jest
postrzegana jako narzędzie pozwalające na dość jednoznaczne potwierdzenie tożsamości – nie może zostać
przekazana osobie trzeciej, w przeciwieństwie do loginu i hasła czy nawet OTP. Wykorzystanie mechanizmu
zewnętrznego polskiego zostało ocenione w sposób umiarkowany z tej perspektywy, ale wynika to w dużej
mierze z początkowej fazy funkcjonowania systemu, który aktualnie jest wykorzystywany jako „zaczątek”
modelu federacyjnego przy aktywacji i logowaniu do Profilu Zaufanego. Najgorzej ocenione zostały
zewnętrzne mechanizmy międzynarodowe, np. Facebook czy Google.

Jak oceniacie państwo stosowane narzędzia z perspektywy
bezpieczeństwa operacyjnego?
Login i hasło

28,6%

10,7%

60,7%

Kody jednorazowe

7,1% 10,7%
Wykorzystanie mechanizmu
zewnętrznego międzynarodowego

Wykorzystanie mechanizmu
zewnętrznego polskiego

Biometria

Inne

7,1%
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28,6%

14,3%

25,0%

42,9%

32,1%

10,7% 10,7%
7,1%
3,6%

0%
Bardzo złe

57,1%

14,3% 7,1%

35,7%

46,4%

17,9%

32,1%
3,6%

78,6%

25%
Nie wiem
/ nie umiem ocenić
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50%
Dobre

7,1%

75%
Bardzo dobre

100%

Rozdział 4

 Ocena pod względem ergonomii i wygody użycia
Również pod względem wygody korzystania najlepiej oceniona została biometria, z ponad 40% ocen bardzo
dobrych i 35% ocen dobrych. Nie jest to raczej zaskakujące, uwierzytelnianie odciskiem palca czy głosem
wydaje się być dużo wygodniejsze niż wpisywanie loginu i hasła. Z drugiej strony, wdrażane na rynku
rozwiązania pokazują, że w rzeczywistości z ergonomią w tym zakresie bywa różnie, więc wyniki należy
traktować z pewnym dystansem – oceniana była raczej potencjalna metoda niż rozwiązanie powszechne
o znanym „user experience”. Na drugim miejscu w tym zestawieniu znalazł się login i hasło. Ciekawym
przypadkiem w tym rankingu jest OTP, które okazało się być bardzo kontrowersyjne, z jednej strony ponad
połowa respondentów oceniła je jako dobre i bardzo dobre, z drugiej – niemalże połowa wyraziła się
negatywnie o tym narzędziu. Może to wynikać z dość dużego zróżnicowania narzędzi wchodzących w skład
metody.

Jak oceniacie państwo stosowane narzędzia z perspektywy
wygody / ergonomii użycia dla końcowych użytkowników?
Login i hasło

7,1%

25,0%

7,1%

53,6%

7,1%

Kody jednorazowe

7,1%
Wykorzystanie mechanizmu
zewnętrznego międzynarodowego

10,7%

Wykorzystanie mechanizmu
zewnętrznego polskiego

10,7%

35,7%

3,6%

46,4%

42,9%

7,1%

25,9%

35,7%

21,4%

28,6%

25,0%

Biometria

10,7% 10,7%
Inne

3,6%
3,6%

0%
Bardzo złe

49

RAPORT eID 2017

Złe

35,7%

42,9%
3,6%
3,6%

85,7%

25%
Nie wiem
/ nie umiem ocenić
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50%
Dobre

75%
Bardzo dobre

100%
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 Wpływ ustawy o usługach zaufania na działalność biznesową
organizacji (tworzenie nowych możliwości/zobowiązań
regulacyjnych)
Ponad połowa respondentów jest zdania, że ustawa o usługach zaufania da im nowe możliwości biznesowe.
¼ wypowiedziała się, że ustawa wpłynie na nich, kreując nowe zobowiązania regulacyjne. Podobna liczba
respondentów (21%) nie dostrzega żadnego wpływu ustawy na swoją działalność. Jest to generalnie
pozytywna wiadomość, głównie z perspektywy regulatora, który wprowadzając nowe przepisy argumentował
ich zdolność do tworzenia nowych ram do rozwoju rynku eID, również w ujęciu komercyjnym.

Czy ustawa o usługach zaufania implementująca w Polsce
zagadnienia zw. z elektroniczną identyfikacją klientów wpływa
na działalność biznesową państwa organizacji (tworząc nowe
możliwości biznesowe lub zobowiązania regulacyjne)?

54%
25%
21%
0%

50

Tak, tworząc nowe
zobowiązania regulacyjne

Nie, nie wpływa

Nie wiem,
nie znam tej ustawy
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 Zmiany stosowanych narzędzi eID w przeciągu 3-4 lat
Niemal wszyscy (96%) ankietowani są zdania, że w okresie 3-4 lat od teraz narzędzia eID ulegną zmianom.
Można to uznać za wskaźnik dynamicznych zmian zachodzących na analizowanym rynku. Jedynie 4%
respondentów było innego zdania, przy próbie wykorzystanej w badaniu przekłada się to na jedną osobę.

RespondenciprzewidujązmianynarynkueID
Czy uważacie państwo, że stosowane na rynku najpowszechniejsze
narzędzia zw. z elektroniczną identyfikacją ulegną zmianie
w przeciągu najbliższych 3-4 lat?

96%

4%

Tak
Nie wiem
Nie

 Znajomość projektu umożliwiającego wykorzystanie narzędzi
komercyjnych (np. loginu bankowego) do aktywacji i logowania do
usług administracji publicznej
Analogicznie jak w przypadku poprzedniego pytania, tutaj również niemalże wszyscy respondenci przyznają,
że znają wspomniany projekt, jedynie jeden respondent nie był z nim zaznajomiony. Większe różnice
występują w ocenie jego wpływu na rynek eID. 82% badanych wypowiada się o nim pozytywnie, wierząc, że
w pozytywny sposób wpłynie on na rozwój sektora. 14% respondentów jest odmiennego zdania.
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Czy słyszeliście państwo o wdrażanym przez administrację publiczną
projekcie umożliwiającym wykorzystanie narzędzi komercyjnych (np.
loginu bankowego) do aktywacji i logowania do usług administracji
publicznej?

82%

Tak i uważam, że ten projekt
przyczyni się pozytywnie
do rozwoju rynku
elektronicznej identyfikacji

14%

Tak, ale uważam, że ten
projekt nie przyczyni się
pozytywnie do rozwoju
rynku elektronicznej
identyfikacji

4%

Nie, nie znam tego projektu

 Potencjalna skala użycia narzędzi eID w 2020r.
Według respondentów w roku 2020 najpowszechniej wykorzystywane będą zewnętrzne, międzynarodowe
mechanizmy uwierzytelniania, np. Facebook czy Google. Może to wynikać z obecnej polityki tych firm, by
w ramach swojej działalności zawrzeć jak najwięcej usług i stworzyć duże węzły, z których każdy użytkownik
będzie mógł łatwo skorzystać. Na drugim miejscu, z niewielką stratą, znalazły się krajowe mechanizmy,
np. narzędzia autoryzacyjne banków. Sposób odpowiedzi na to pytanie wyraźnie wskazuje, jak duża
praca edukacyjna na rynku jest do wykonania, aby przekonać lokalne podmioty o korzyściach płynących
z wykorzystania mechanizmu lokalnego.

Wgrespondentównajwiększypotencjałmajązewnętrzne,
międzynarodowesposobyuwierzytelnienia,wrodzaju
kontawserwisieFacebook
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 Istotność dla klientów różnych aspektów usług elektronicznych
w usługach identyfikacji
Według respondentów, klienci korzystający z ich usług elektronicznych na pierwszym miejscu stawiają
powszechność takiej usługi. Uwaga klientów dopiero w drugiej kolejności skierowana jest na wygodę,
następnie na koszt, a najmniej istotne jest bezpieczeństwo danej usługi. Daje to wyraźny sygnał
o konieczności skupienia się na aspektach „user experience” przy projektowaniu nowych czy modyfikowaniu
obecnych rozwiązań eID.

 Co mogłoby przekonać respondentów do zmiany stosowanych
narzędzi eID
Respondenci w większości uważają, że do zmiany narzędzia uwierzytelniania przekonać mogłaby ich przede
wszystkim wygoda stosowania nowego narzędzia. Jest to o tyle zrozumiałe, że klienci chętniej korzystają
z narzędzi, które są dla nich zrozumiałe i proste w obsłudze. Ważne jest także bezpieczeństwo gwarantowane
przez narzędzie, a także powszechność jego wykorzystania. W odpowiedziach, w niewielkiej liczbie,
przejawiała się także kwestia kosztów związanych z korzystaniem z danego rozwiązania.

 Znajomość projektu węzła eID wdrażanego przez podmioty
komercyjne
Większość respondentów zna wspomniany projekt (64%). Większość z nich rozważa przyłączenie się do niego.
18% wszystkich respondentów, znających projekt i nie, nie dostrzega w nim żadnej wartości.

Czy słyszeliście państwo o węźle elektronicznej identyfikacji
wdrażanym przez przedmioty komercyjne?

46%

Tak i rozważam
przyłączenie się do tego projektu

36%

Nie, nie znam tego projektu

18%

Tak, ale na chwilę obecną
nie widzę w nim wartości
dla mojej organizacji
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 Atrakcyjność różnych modeli rynku eID
84% respondentów dostrzega największy potencjał w rynku eID, na którym jednocześnie istnieć będą
narzędzia państwowe i komercyjne. Może to wynikać z dostrzeganej potencjalnej elastyczności takiego rynku
i dopasowania go do różnorodnych odbiorców. 14% respondentów opowiada się za rynkiem, który opierać się
będzie jedynie na narzędziach państwowych.

Który z podanych niżej modeli rynku elektronicznej identyfikacji
jest według państwa bardziej pożądany?

82%

Bazujący na narzędziach państwowych
(np. Profil Zaufany, pl.ID) i komercyjnych

14%

Bazujący tylko na państwowych narzędziach
(np. Profil Zaufany, pl.ID)

Bazujący na narzędziach komercyjnych

4%

 Główne korzystne czynniki, które mogą mieć pozytywny wpływ
na model elektronicznej identyfikacji w Polsce
W tym wypadku również najistotniejsza dla respondentów wydaje się być powszechność usługi –
powszechność rozumiana zarówno jako mnogość zastosowań, jak i duża dostępność rozwiązania. Istotnym
czynnikiem, który może pozytywnie wpłynąć na rynek, są też odpowiednie regulacje, które umożliwią szersze
wykorzystanie usług eID. Często wspominany był także koszt usługi – odpowiednie ceny mogą pozytywnie
wpłynąć na rozwój dziedziny. Dostrzegane jest również znaczenie technologii, zarówno w rozumieniu
wytworzenia się odpowiednich rozwiązań, jak i jej upowszechnienia. Dla przykładu – rozwiązania dostępne na
popularyzujące się smartfony.

 Główne niekorzystne czynniki, które mogą mieć negatywny
wpływ na model elektronicznej identyfikacji w Polsce
Odpowiedzi na to pytanie były niejako opozycją do tych, które padły w poprzednim. Głównymi przeszkodami
mogą być, według respondentów, ograniczenia w dostępności usługi, znów – zarówno w rozumieniu
niewielkich możliwości uzyskania elektronicznej tożsamości, jak i małej sieci akceptacji dla niej. Drugim
dostrzeganym problemem są niekorzystne regulacje prawne oraz brak kompetencji urzędników. Zwłaszcza
ta druga kwestia wydaje łączyć się z kolejnym problemem – niewystarczającą promocją elektronicznej
identyfikacji, co z kolei przełoży się na brak świadomości w społeczeństwie, dostrzegana jest także
konieczność edukacji potencjalnych użytkowników. Istotnym problemem, na który zwrócona jest uwaga
respondentów, jest też kwestia zagrożenia kompromitacją systemów elektronicznej tożsamości i w efekcie
wyciekiem wielu wrażliwych danych.
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 Rola Regulatora na rynku elektronicznej identyfikacji w Polsce
W tej kwestii ciężko mówić o zgodzie wśród respondentów. Można powiedzieć, że pomiędzy „marginalna”
a „istotna” nastąpił swoisty remis. Z jednej strony odpowiedzi mówiły o ograniczeniu roli regulatora do
podmiotu zajmującego się jedynie ochroną danych znajdujących się w systemach eID, wydawania sugestii
lub też roli czysto administracyjnej, z drugiej – wielu respondentów uważa, że powinien on odpowiadać za
ustalanie standardów i koordynację działań różnych podmiotów, wskazywali także na jego wiodącą rolę,
mającą na celu zapewnienie wiarygodności całemu przedsięwzięciu.

 Skłonność do uwzględnienia przez biorcę tożsamości modelu
biznesowego związanego z ponoszeniem przez serwis opłat
związanych z dostępem do usługi dostarczenia elektronicznej
tożsamości
Większość respondentów jest skłonna do ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z dostarczonej
im elektronicznej tożsamości (64%). ¼ respondentów jest jednak zdania, że chętnie skorzystaliby z takiej
możliwości, pod warunkiem, że byłaby ona bezpłatna.

Czy jako biorca tożsamości od zaufanego dostawcy tożsamości,
bylibyście państwo skłonni uwzględnić model biznesowy związany
z podnoszeniem przez serwis opłat za wykorzystania z tej funkcji?
Tak, dopuszczam możliwość ponoszenia
opłat za taką usługę

64%

Rozważam korzystanie z takiej usługi,
o ile nie będzie to związane z koniecznością
ponoszenia kosztów
Nie rozważam korzystania z takiej usługi

25%
11%

 Potencjalne wykorzystanie usługi dostarczenia elektronicznej
tożsamości
Większość respondentów najchętniej wykorzystałaby elektroniczną tożsamość do składania oświadczeń woli
(89%), na drugim miejscu znalazł się tzw. onboarding, czyli pozyskiwanie nowych klientów (86%). Również
zdecydowanie więcej niż połowa respondentów wyraziła zainteresowanie takimi usługami jak logowanie czy
pozyskiwanie wybranych atrybutów tożsamości. Wysoki wskaźnik odpowiedzi pozytywnych dla wskazanych
procesów stanowi bardzo mocny argument biznesowy za wdrażaniem rozwiązań eID oraz powiązanych z nimi
usług zaufania (np. e-podpisu).
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Do jakich funkcji chcieliby Państwo wykorzystać usługi dostarczania
tożsamości?
Do składania oświadczeń woli
(ew. w powiązaniu z usługami
zaufania)
Do rejestracji nowych
klientów (tzw. onboarding)

Do funkcji logowania klientów
już zarejestrowanych

Do pozyskiwania wybranych atrybutów
tożsamości dla realizacji usługi
cyfrowej (np. adres zamieszkania
lub nr konta bankowego)
Nie zamierzamy korzystać z usługi

Inne

4%
4%

89%
86%
68%
68%

 Potencjalne obszary, w których rozwiązania eID mogą pomóc
w optymalizacji bieżących procesów elektronicznych
79% respondentów jest zdania, że eID może być najbardziej użyteczne w obszarach optymalizacji procesów
interakcji z klientem i bezpieczeństwa świadczonych usług. Wynika to najpewniej z samej charakterystyki
rozwiązań eID - lepsza identyfikacja klienta pozwala na lepszą komunikację z nim, a także, jednocześnie, na
zwiększenie bezpieczeństwa oferowanych usług poprzez lepsze potwierdzenie jego tożsamości. Na drugim
miejscu znalazła się digitalizacja procesów, co też jest dość zrozumiałe – lepsza elektroniczna identyfikacja
pozwoli na przeniesienie większej liczby procesów na kanał elektroniczny.
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W jakich obszarach nowe rozwiązania elektronicznej identyfikacji
mogą pomóc w optymalizacji bieżących procesów elektronicznych
w państwa instytucji?

79% 79%

71%
50%

43%
4%

Optymalizacja
procesów interakcji
z klientem

Bezpieczeństwo

Digitalizacja
procesów

Zwiększona
Redukcja kosztów
ergonomia rozwiązań utrzymania
credentials

Nie widzimy
potencjału
optymalizacji

 Ważność atrybutów identyfikujących osoby dla realizacji usług
cyfrowych
Najważniejszym atrybutem pozwalającym na identyfikację klientów pozostaje ciągle numer PESEL, na drugim
i trzecim miejscu znajdują się kolejno imię i nazwisko. Może to wynikać z długiej tradycji wykorzystania tych
danych, a także ich powszechności – każdy klient indywidualny ma i najczęściej pamięta swój PESEL, który
pozwala na jego jednoznaczną identyfikację.
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ROZDZIAŁ 5

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Nasze podsumowanie postanowiliśmy przedstawić w formule konkretnych rekomendacji dla najbardziej
zainteresowanych stron – a więc bieżących i potencjalnych uczestników rynku eID. Mamy nadzieję, że
pozwolą one Państwu na szybkie przełożenie informacji oraz wniosków, które staraliśmy się przekazać
w raporcie, na konkretny plan działań, odpowiedni dla Państwa instytucji. Są one zwizualizowane w formule
planu na „następne 100 dni” zarówno dla dostawców tożsamości, jak i dostawców usług cyfrowych,
którzy będą korzystać z usług eID. Uwaga! Często jeden podmiot, jak na przykład banki czy operatorzy
telekomunikacyjni, mogą pełnić obie role równolegle.

REKOMENDACJE
DLA DOSTAWCÓW TOŻSAMOŚCI
NASTĘPNE 100 DNI
Kto jest dostawcą tożsamości?
Podmiot udostępniający na potrzeby systemu elektronicznej identyfikacji
środki eID (np. banki, operatorzy telekomunikacyjni, pocztowi itd.).

1
2
3
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Określ swoją strategię biznesową jako dostawcy tożsamości. 3 najważniejsze strategie to:
„Dostawca Tożsamości” – skupiona na maksymalizacji użycia Bankowego eID w ekosystemie (i przychodach
z tego tytułu)
„Doradca Klienta” – skupiona na pogłębieniu wiedzy o kliencie (KYC) – pozwalająca trafniej przewidywać potrzeby
klienta odnośnie produktów finansowych i doradzać w zakresie produktów niebankowych
„Cyfrowy pośrednik” – eID umożliwia budowanie nowych modeli biznesowych, gdzie aktywnie bank pośredniczy
w oferowaniu rozbudowanych produktów, które składają się z usług bankowych i usług partnerów biznesowych

Gdy jesteś zainteresowany tym, aby Twoi klienci mogli korzystać z usług publicznych bieżących i planowanych
do wprowadzenia, zweryfikuj jak stać się dostawcą tożsamości dla Profilu Zaufanego/Krajowego Węzła Tożsamości
określone przez Ministerstwo Cyfryzacji.
Gdy jesteś zainteresowany tym, aby Twoi klienci mogli korzystać z usług komercyjnych bieżących i planowanych
do wprowadzenia, zweryfikuj jak stać się dostawcą tożsamości dla komercyjnego węzła tożsamości.
Aktualnie taki węzeł jest budowany przez KIR S.A.

Równolegle do wdrożenia technicznego, określ plan wdrożenia strategii z pkt 2 uwzględniający aspekty:
modelu biznesowego w kontekście wybranej strategii
cyberbezpieczeństwa i zdolności detekcji nadużyć
komunikacyjne (jak poinformujesz o nowych możliwościach klientów i partnerów biznesowych)
rozwój mechanizmów uwierzytelnienia i autoryzacji o nowe metody (np. biometria) i ocenę ryzyka
(tzw. uwierzytelnienie adaptacyjne).
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REKOMENDACJE
DLA DOSTAWCÓW USŁUG CYFROWYCH
NASTĘPNE 100 DNI
Kto jest dostawcą usług cyfrowych?
Podmioty publiczne oraz komercyjne, które umożliwiają
realizację określonych usług drogą cyfrową.

1
2
3

Określ jak cyfrowa identyfikacja wpływa na Twoją strategię biznesową. Są 4 główne kierunki wykorzystania
potencjału eID:
usprawnienie rejestracji i logowania klienta, co wpływa na powiększenie bazy klientów i lojalności
ograniczenie nadużyć związanych z identyfikacją (fałszowanie atrybutów tożsamości, przejmowanie dostępu, itp.)
usprawnienie procesów wewnętrznych i wiedzy o kliencie dzięki danych pozyskanym (za zgodą klienta)
od dostawców tożsamości i atrybutów
rozwój usług dzięki umożliwieniu budowania oferty łączonej z partnerami (dostawcami komplementarnych usług).

Gdy jesteś zainteresowany tym, aby Twoi klienci mogli korzystać z usług publicznych bieżących i planowanych
do wprowadzenia, zweryfikuj jak stać się dostawcą tożsamości dla Profilu Zaufanego/Krajowego Węzła Tożsamości
określone przez Ministerstwo Cyfryzacji.
Gdy jesteś zainteresowany tym, aby Twoi klienci mogli korzystać z usług komercyjnych bieżących i planowanych
do wprowadzenia, zweryfikuj jak stać się dostawcą tożsamości dla komercyjnego węzła tożsamości.
Aktualnie taki węzeł jest budowany przez KIR S.A.

Wybierz dla jakich procesów i/lub usług zaaplikujesz wybraną przez Ciebie strategię z pkt 1 i ustal priorytety.
Przykładowo:
usługi zaufania/podpisy elektroniczne
usługi wynikające z PSD2 (inicjacja płatności, pozyskanie informacji o rachunku i in.)
bezpieczna i trwała komunikacja z klientem (eDelivery, pieczęć elektroniczna, trwały nośnik)
wzbogacenie procesów biznesowych dzięki atrybutom klienta pozyskanym od dostawcy tożsamości
(np. wieku, informacji o stanie cywilnym, profilu kredytowym itd.)
zwiększenie wygody i bezpieczeństwa procesu logowania klienta.
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Tożsamość cyfrowa

zestaw danych identyfikujących osobę. W odróżnieniu od danych identyfikujących osobę, które
mogą pojawiać się w rejestrach, dokumentach czy być przekazywane pomiędzy systemami, cyfrowa
tożsamość obywatela stanowi pojedynczy byt.

Krajowe ramy identyfikacji elektronicznej

szeroko rozumiany system usług elektronicznej identyfikacji, który obejmuje zarówno sektor
publiczny, jak i komercyjny. W Polsce powstanie system w modelu federacyjnym.

S

Węzeł krajowy identyfikacji elektronicznej

rozwiązanie techniczno-organizacyjne, pełniące centralną rolę w federacyjnym modelu tożsamości
w Polsce. Skupia on podmioty będące częścią publicznego schematu identyfikacji elektronicznej
i pośredniczy w procesie identyfikacji pomiędzy dostawcami środków identyfikacji elektronicznej
a dostawcami usług.

Węzeł komercyjny

punkt pośredniczący między systemami dostawców tożsamości. Zapewnia m.in. techniczny
interfejs dla dostawców usług online w procesach identyfikacji i uwierzytelniania oraz rozliczalność
transakcji uwierzytelnienia.

Węzeł transgraniczny

węzeł służący do transgranicznego uwierzytelnienia użytkowników w usługach online
udostępnianych przez podmioty sektora publicznego krajów członkowskich UE. Jego rola ogranicza
się do pośrednictwa pomiędzy węzłami innych krajów UE a węzłem krajowym.

Publiczny schemat elektronicznej identyfikacji

skupia wszystkie podmioty, które podłączone są do węzła krajowego i świadczą usługi publiczne,
dostarczają środki identyfikacji elektronicznej oraz atrybuty związane z tożsamością na potrzeby
realizacji tych usług.

System identyfikacji elektronicznej

system, w ramach którego wydaje się środki identyfikacji elektronicznej osobom fizycznym
lub prawnym, lub osobom fizycznym reprezentującym osoby prawne. Na system identyfikacji
elektronicznej składają się także wymagania techniczne, organizacyjne oraz proceduralne, które
powinien spełniać dostawca środka identyfikacji elektronicznej.

Środek identyfikacji elektronicznej

w świecie cyfrowym środek identyfikacji elektronicznej pełni rolę podobną do dokumentu
tożsamości. Zarówno dokument tożsamości, jak i środek identyfikacji elektronicznej, są
wykorzystywane do identyfikacji i weryfikacji tożsamości.

Wiarygodność identyfikacji

eIDAS określa trzy poziomy bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej: niski, średni
i wysoki. Usługodawca definiuje jaki poziom bezpieczeństwa identyfikacji jest adekwatny do
udostępnianej przez niego usługi i żąda identyfikacji na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa.
Poziom bezpieczeństwa określa zarówno wiarygodność weryfikacji osoby identyfikującej się jak
i stosowane mechanizmy uwierzytelnienia.
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Dostawcy usług

podmioty publiczne oraz komercyjne, które umożliwiają realizację określonych usług drogą
cyfrową. W rozumieniu administracji publicznej dostawcami usług są podmioty realizujące zadania
publiczne.

Dostawca atrybutów

podmiot odpowiedzialny za uzupełnianie danych identyfikacyjnych przekazanych od dostawców
środka identyfikacji elektronicznej o dodatkowe informacje o tożsamości, np. adres zameldowania,
adres zamieszkania, adres email, płeć etc.

Dostawca środka identyfikacji elektronicznej
(inaczej dostawca tożsamości)

S

podmiot udostępniający na potrzeby systemu elektronicznej identyfikacji środki eID.
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METODOLOGIA
PRZYGOTOWANIA RAPORTU
1. Metodologia badania ilościowego
Badanie ilościowe, przeprowadzone w maju 2017 r., na podstawie którego powstał niniejszy Raport, opierało
się na internetowym kwestionariuszu ankiety (technika CAWI). Takie rozwiązanie nie tylko było wygodniejsze
dla respondentów, ale także pozwoliło na zwiększenie frekwencji. Problemem w przypadku takiej techniki
jest niski „response rate”. Próba objęła 28 respondentów z różnych podmiotów związanych z rynkiem
eID – stanowiących zarówno bieżących i potencjalnych dostawców tożsamości, jak i usługodawców usług
cyfrowych.
2. Metodologia badania jakościowego
Część jakościowa badań, które posłużyły do przygotowania przedstawionego Raportu, została zrealizowana
przy użyciu techniki indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI). Wywiady przeprowadzono z dwudziestoma
dwoma ekspertami z sektorów rynku, które silnie wykorzystują elektroniczne uwierzytelnianie. Znaleźli się
wśród nich przedstawiciele banków, telecomów, regulatorów czy organizacji kartowych. Próba została
dobrana w taki sposób, by zapewnić zróżnicowanie opinii na temat eID. Badania również odbyły się w maju
2017.

NOTA PRAWNA
Opinie zawarte w raporcie wydane zostały na podstawie wiedzy pozyskanej z badania rynku i doświadczenia
autorów Raportu. Autorzy nie biorą odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie opinii wydanych
w ramach Raportu „Raport eID 2017 - Elektroniczna Identyfikacja w Polsce”.

