Podziękowania

PODZIĘKOWANIA
DLA PATRONÓW I PARTNERÓW
ORAZ EKSPERTÓW RYNKOWYCH.
Drodzy Państwo!
Wydawcy i autorzy Raportu „Przełom w usługach online. Raport usług zaufania w Polsce 2017” składają
podziękowanie wszystkim Instytucjom i Osobom, które przyczyniły się do stworzenia tego dokumentu.
Dziękujemy przedstawicielom instytucji komercyjnych, aktywnie działających na rynku gospodarki
elektronicznej, przedstawicielom administracji publicznej oraz niezależnym ekspertom rynkowym,
którzy zgodzili się wesprzeć nasz projekt cennymi wypowiedziami i opiniami, które umieściliśmy w Raporcie.
Dziękujemy Patronom Honorowym Raportu - Ministerstwu Cyfryzacji i Polskiej Izbie Informatyki
i Telekomunikacji, Partnerom Raportu – Asseco Data Systems S.A. oraz Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A.,
jak również Patronom Medialnym – Gazecie Bankowej, Miesięcznikowi Bank, serwisom cashless.pl
oraz aleBank.pl.
Mamy nadzieję, że Raport przybliży Państwu specyfikę rynku usług zaufania. Efektywne wdrożenie
takich rozwiązań jak podpis elektroniczny w chmurze, pieczęć elektroniczna, elektroniczne doręczenie
może doprowadzić do prawdziwego przełomu na rynku usług online i w połączeniu z tworzącym się
w Polsce rynku elektronicznej identyfikacji, stanowić o kolejnym kroku w cyfryzacji relacji między
obywatelami / konsumentami, podmiotami gospodarczymi oraz administracją publiczną w naszym kraju.
Zapraszamy do lektury!
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Wniosk

GŁÓWNE WNIOSKI RAPORTU

W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Czym są usługi zaufania?

Usługi zaufania są usługami elektronicznymi funkcjonującymi w określonych ramach
regulacyjnych, pozwalających na bezpieczne zawieranie transakcji elektronicznych między
obywatelami / konsumentami, podmiotami gospodarczymi oraz administracją publiczną.

Na jakich podstawach prawnych opierają się usługi
zaufania?
Usługi zaufania opierają się na rozporządzeniu eIDAS wdrożonym do prawa krajów Unii Europejskiej
w lipcu 2016 r. W Polsce ustawą o usługach zaufania dostosowano przepisy krajowe do eIDAS.

W jakich obszarach usługi zaufania mogą znaleźć
zastosowanie?
zdalne oświadczanie woli – kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny z podpisem
własnoręcznym i umożliwia zdalne podpisywanie umów, kontraktów, zleceń
skuteczna elektroniczna komunikacja o charakterze trwałego nośnika oraz wiarygodnej
i udokumentowanej korespondencji pomiędzy dwiema stronami
potwierdzenie źródła danych i komunikacji oraz wiarygodności dokumentu, co zwiększa
bezpieczeństwo i zaufanie w relacjach między uczestnikami cyfrowej gospodarki

Jakie nowe rozwiązania bazujące na usługach zaufania mogą
stać się najbardziej popularne ?
podpis online (w chmurze) oraz podpis w locie, które mają szansę zyskać popularność dzięki
wygodzie użytkowania wynikającej przede wszystkim z automatycznego wydawania w trakcie
procesu
elektroniczne doręczenie (e-delivery), zapewniające trwałą i bezpieczną komunikację
elektroniczną między stronami w świecie cyfrowym
platformy elektroniczne integrujące różne mechanizmy elektronicznej identyfikacji i usług
zaufania, umożliwiające klientom bezpieczne transakcje w formule zdalnej
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Jakie jest powiązanie między elektroniczną identyfikacją
a usługami zaufania ?
dzięki identyfikacji elektronicznej z usług zaufania można skorzystać automatycznie,
bez konieczności dodatkowej rejestracji
osoby identyfikowane elektronicznie mogą podpisywać dokumenty, akceptować transakcje,
wysyłać i odbierać rejestrowaną elektroniczną korespondencję

Jakie procesy z życia konsumenta i firm mogą być w pełni
scyfryzowane dzięki wykorzystaniu potencjału usług
zaufania?
zdalne zawieranie umów w relacji konsument – biznes (np. rachunki bankowe,
usługi operatorów telekomunikacyjnych, dostawców energii, gazu, telewizji cyfrowej itd.)
zawieranie nieskomplikowanych kontraktów w relacji biznes – biznes (umowy o poufności,
zamówienia handlowe)
zawieranie umów o pracę
zabezpieczenie formalnej korespondencji w relacji konsument – instytucja komercyjna
czy państwowa w wersji elektronicznej
potwierdzanie autentyczności wszelkich biletów, poświadczeń, zaświadczeń w wersji
elektronicznej

Jak potencjał usług zaufania może wykorzystać
administracja publiczna?
zaświadczenia (np. o niezaleganiu ze składkami, niekaralności itd.) wydawane
przez administrację w sposób automatyczny
znaczące odciążenie e-administracji dzięki rejestrowanemu doręczeniu
znaczna część społeczeństwa obsłużona elektronicznie
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Jakie są główne czynniki, które mogą przyczynić się
do rozwoju rynku zaufania w Polsce?
wdrożenie i certyfikacja usług zaufania nowej generacji przez polskich dostawców
otwarcie usługodawców na integrację ich procesów cyfrowych wystawianych dla klientów
z usługami zaufania
integracja usług zaufania z państwowymi i komercyjnymi platformami elektronicznej
identyfikacji
wysoka ergonomia i przyjazność wdrażanych rozwiązań
wspólna praca edukacyjna wyjaśniająca zalety bezpieczeństwa nowych usług
wsparcie państwa na poziomie regulacyjnym i akceptacji społecznej usług zaufania

Jakie są zależności między dyrektywą PSD2 a usługami
zaufania?
Pieczęć elektroniczna i certyfikat uwierzytelniania witryn internetowych będą zabezpieczały
komunikację pomiędzy bankami a podmiotami uzyskującymi dostęp do rachunku.

Jaką funkcję pełnią usługi zaufania z perspektywy
digitalizacji procesów biznesowych ?
Usługi zaufania są jak „skrzynka z narzędziami”, pozwalająca zabezpieczyć transakcje w relacji
biznes – konsument oraz biznes – biznes w kanałach cyfrowych.
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ROZDZIAŁ 1

WPROWADZENIE DO USŁUG ZAUFANIA

1. Czym są usługi zaufania
Cyfrowa rewolucja, której jesteśmy świadkami,
będzie mogła przejść na kolejny etap, gdy jako
obywatele, klienci i przedsiębiorcy będziemy
mogli w sposób wygodny i bezpieczny w pełni
realizować transakcje w środowisku elektronicznym.
Usługi zaufania, o których piszemy w tym
raporcie, mają stać się odpowiedzią na rosnące
zapotrzebowanie wszystkich stron potencjalnej
„transakcji” na spójne, przewidywalne i uniwersalne
ramy organizacyjne i prawne świadczenia takich
usług. Adresując tę potrzebę, na poziomie Unii
Europejskiej wprowadzono rozporządzenie eIDAS.
Regulacja ta jest tylko jednym z wielu elementów
strategii cyfrowej realizowanej przez Komisję
Europejską w ramach tzw. Jednolitego Rynku
Cyfrowego (JRC). Celem regulacji eIDAS jest
zwiększenie zaufania do transakcji elektronicznych
na tym właśnie jednolitym rynku, m.in. poprzez
zniesienie występujących barier i zwiększenie
bezpieczeństwa prawnego dzięki zapewnieniu
jednolitości prawnej w tym zakresie w całej
UE. Takie działanie na całym rynku UE otwiera
bez wątpienia nowe możliwości stymulowania
e-biznesu, jednocześnie ułatwiając przedsiębiorcom
zachowanie zgodności z wymogami regulacyjnymi
i administracyjnymi rynku UE.
Na rynku europejskim widoczna jest tendencja
do tego, by już funkcjonujące elektroniczne usługi
biznesowe czy publiczne ewoluowały do platform
mobilnych i stawały się coraz bardziej powszechne,
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oferując dostęp do informacji i treści w dowolnym
czasie, w dowolnym miejscu i na dowolnym
urządzeniu. Aby sprostać tym oczekiwaniom,
konieczne było stworzenie ram regulacyjnych
sprzyjających rozwojowi chmury obliczeniowej,
transferowi danych mobilnych bez granic oraz
uproszczonemu dostępowi do informacji i treści
przy jednoczesnej ochronie prywatności i danych
osobowych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni.

Warunkifunkcjonowania
usługzaufanianajednolitym
rynkucyfrowymUnii
Europejskiejokreśla
RozporządzenieeIDAS,
któreweszłowżyciewlipcu
2016r.
Aby zrozumieć ideę usług zaufania, ich przydatność
i zastosowanie, należy je zdefiniować w sposób
przyjazny dla odbiorcy:

Rozwój usług zaufania w Polsce

Rozdział 1
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Opisywane usługi zaufania, po części znane
jeszcze przed zastosowaniem regulacji
eIDAS, charakteryzują się innymi wartościami
i posiadają własną dynamikę na kształtującym
się na nowo rynku usług zaufania. Ta różna
dynamika oddziaływania wpływa mniej lub bardziej
na powstające na rynku produkty czy projekty.

1.1.

Jest to szczególnie widoczne, jeśli z jednej strony
analizujemy globalnych dostawców mechanizmów
zabezpieczenia stron internetowych, a z drugiej
– mechanizmy rejestrowanego doręczenia
elektronicznego (tzw. e-Delivery), które głównie są
sporadycznymi lokalnymi rozwiązaniami.

Podpis elektroniczny

Bez wątpienia najlepiej znaną i rozumianą usługą zaufania jest podpis elektroniczny (w szczególności
o statusie kwalifikowanym). Warto jednak wskazać, że obecnie na rynku występuje kilka rodzajów podpisu
elektronicznego, a ich rozróżnienie bywa czasem kłopotliwe.
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Podpis elektroniczny to każde dane w postaci
elektronicznej użyte przez podpisującego w celu
podpisania, przy następujących założeniach:
 podpis elektroniczny występuje tylko w postaci
elektronicznej,
 osoba fizyczna – podpisujący świadomie składa
podpis w celu podpisania się.
Zaawansowany podpis elektroniczny zapewnia,
że integralność podpisanego dokumentu i podpisu
nie mogła zostać naruszona, a także jednoznacznie
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identyfikuje i wskazuje podpisującego, który
pod swoją kontrolą utrzymuje klucz pozwalający ten
podpis złożyć.
Kwalifikowany podpis elektroniczny jest
zaawansowanym podpisem elektronicznym,
który został złożony za pomocą kwalifikowanego
urządzenia do składania podpisu oraz jest
weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem.
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma w całej Unii
Europejskiej skutek równoważny skutkowi podpisu
własnoręcznego.

Rozwój usług zaufania w Polsce

Rozdział 1

Zaawansowany podpis elektroniczny, w tym także
kwalifikowany podpis elektroniczny zapewniają
funkcjonujące niezależnie od systemu dowody,
że podpis został złożony, jest autentyczny i nie
została naruszona integralność dokumentu ani
podpisu. Taki podpis może za wiele lat służyć
jako dowód w sprawie, dlatego należy zapewnić
jego długoterminową wiarygodność, służy temu
usługa konserwacji podpisu elektronicznego.
Podpisany dokument, o ile jego treść nie zostanie
naruszona, może być przesyłany pomiędzy wieloma
systemami komputerowymi. Zaawansowany
podpis elektroniczny jest bowiem niezależny od
systemu, w którym został złożony. Dokumentem
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podpisanym posługuje się strona ufająca,
czyli ta której ten podpis był potrzebny celem
potwierdzenia transakcji lub umowy. Prawidłowość
podpisu można potwierdzić przez jego weryfikację
w oparciu o certyfikat podpisu elektronicznego.
Certyfikat ten jest zawarty w podpisie, więc go nie
trzeba na przykład „szukać”. Jeżeli strona ufająca
chce mieć dowód z weryfikacji podpisu używa
usługi walidacji, udostępnia raport potwierdzający
ważność i prawidłowość podpisu elektronicznego.

Rozwój usług zaufania w Polsce

Rozdział 1

Podpiselektronicznymożebyćskutecznymdowodem
wpostępowaniachsądowychnawetjeżeliniejestto
zaawansowanylubkwalifikowanypodpiselektroniczny.
Wprzypadkukwalifikowanychpodpisówelektronicznych
sądniemusibadaćwiarygodnościźródłatakiegopodpisu.
1.2.

Pieczęć elektroniczna

„Pieczęć elektroniczna” oznacza dane w postaci
elektronicznej dodane do innych danych w postaci
elektronicznej lub logicznie z nimi powiązane, po to,
aby zapewnić autentyczność pochodzenia oraz
integralność powiązanych danych.
Pieczęć elektroniczna działa zasadniczo tak samo
jak podpis elektroniczny, przy czym:
 składającym pieczęć jest podmiot prawny, firma,
urząd lub organizacja,
 pieczęć nie jest podpisem organizacji, czyli
nie jest związana z reprezentacją i nie służy do
składania oświadczeń woli w imieniu organizacji,
 potwierdza autentyczność dokumentu dokument nią opatrzony został wystawiony
przez daną organizację,
 potwierdza integralność dokumentu – że nie
została zmieniona jego treść,
 pieczęć tak jak podpis może być zaawansowana
– zapewniając jednoznaczne wskazanie
pieczętującego i to że klucz do pieczęci jest
pod jego wyłączną kontrolą,
 pieczęć może być kwalifikowana, zapewniając jej
skuteczność w postępowaniach dowodowych.

Pieczęćelektroniczna
pozwalanaautomatyzację
procesówelektronicznych,
wszczególności
opatrywanienią:
 dokumentów bankowych i potwierdzeń zawarcia
transakcji,
 faktur elektronicznych,
 automatycznych potwierdzeń zawarcia
transakcji w usługach online,
 automatycznego wydawania zaświadczeń
urzędowych,
 potwierdzenia pochodzącego z aparatury
badawczej,
 potwierdzenia obserwacji, faktów i działania
urządzeń,
 zabezpieczenia dokumentacji podpisanej
w systemie teleinformatycznym
– np. potwierdzania podpisu złożonego
za pomocą profilu zaufanego,
 wydawanie biletów elektronicznych, które
mogą zostać zweryfikowane pod względem
autentyczności przez każdego.
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1.3.

Elektroniczny znacznik czasu

„Elektroniczny znacznik czasu” oznacza dane
w postaci elektronicznej, które wiążą inne dane
w postaci elektronicznej z określonym czasem,
stanowiąc dowód na to, że te inne dane istniały
w danym czasie. Jeżeli chcemy udowodnić,
że dany dokument istniał w danym momencie,
używamy znacznika czasu. Kwalifikowany
znacznik czasu daje pewność, że dokument nim
oznaczony istniał w danym czasie i nie mógł zostać
zmieniony. Znacznik czasu jest bardzo podobny

do pieczęci elektronicznej, przy czym znacznik
czasu jest składany przez usługę zaufania, która
staje się gwarantem niezmienności dokumentu
od jednoznacznie wskazanej daty i czasu jego
oznaczenia. Kwalifikowane znakowanie czasem
jest realizowane tylko przez kwalifikowanego
dostawcę usługi zaufania, a sąd uznaje dowody
z kwalifikowanego znakowania czasem jako
wiarygodne.

Wszędzietam,gdziewiarygodnośćczasuwykonania
transakcjiipowstaniadokumentumazasadniczeznaczenie,
powinienbyćzastosowanyznacznikczasu.
1.4.

Walidacja podpisów i pieczęci elektronicznych

„Walidacja” oznacza proces weryfikacji
i potwierdzenia ważności podpisu elektronicznego
lub pieczęci. Usługa walidacji podpisów i pieczęci
elektronicznych zapewnia otrzymanie raportu
walidacyjnego, potwierdzającego, że podpis
lub pieczęć elektroniczna są ważne. Usługa
walidacji zdejmuje obowiązek samodzielnej
weryfikacji podpisu lub pieczęci i daje gwarancję,
że została ona wykonana prawidłowo. Wszędzie
tam, gdzie ryzyko poprawnej weryfikacji może
naruszyć bezpieczeństwo transakcji, np. przy
wartościowych umowach na znaczące sumy,
wieloletnich zobowiązaniach czy postępowaniach
przetargowych w zamówieniach publicznych,
wykorzystanie walidacji ma zasadnicze znaczenie
i zapewnia bezpieczeństwo podmiotu z niej
korzystającego.

Usługa walidacji w szczególności może mieć
zastosowanie w następujących czynnościach:
 przyjmowanie oświadczeń i zobowiązań
o podwyższonym ryzyku,
 postępowania w zakresie zamówień
publicznych,
 zobowiązania długoterminowe lub wartościowe,
 brak narzędzi do weryfikacji podpisu po stronie
ufającej.

Usługawalidacjikwalifikowanychpodpisów
elektronicznychmożebyćkwalifikowana–świadczona
przezkwalifikowanegodostawcęusługizaufaniaidzięki
temuzapewniającaswojąwiarygodnośćwpostępowaniach
sądowych.
1.5.

Konserwacja podpisu i pieczęci elektronicznej

Usługę konserwacji pieczęci i podpisów
elektronicznych świadczy dostawca usług zaufania,
który stosuje procedury i technologie umożliwiające
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przedłużenie wiarygodności podpisu lub pieczęci
elektronicznej poza techniczny okres ważności.
Dokumenty opatrzone podpisami lub pieczęciami
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elektronicznymi są ważne, o ile podpis został
złożony w okresie ważności certyfikatu służącego
do ich weryfikacji. Udowodnienie tego w niedługim
czasie od złożenia podpisu jest łatwe do
przeprowadzania, natomiast z upływem czasu
może stać się niemożliwe. Jeżeli podpisany lub
pieczętowany dokument może w przyszłości
być używany jako dowód w sądzie, należy
zabezpieczyć się przed ewentualnymi skutkami
upływu czasu – do tego służy usługa konserwacji

1.6.

podpisu. Zabezpiecza ona dowody potwierdzające,
że certyfikat służący do weryfikacji podpisu był
ważny w momencie jego składania.
Konserwacja kwalifikowanych podpisów
elektronicznych może być kwalifikowaną usługą
zaufania świadczoną przez kwalifikowanego
dostawcę, co tak jak dla wcześniej opisywanych
usług znacząco podnosi jej wiarygodność.

Rejestrowane doręczenie elektroniczne

„Usługa rejestrowanego doręczenia
elektronicznego” oznacza usługę umożliwiającą
przesłanie danych między stronami trzecimi drogą
elektroniczną i zapewniającą dowody związane
z posługiwaniem się przesyłanymi danymi,
w tym dowód wysłania i otrzymania danych,
oraz chroniącą przesyłane dane przed ryzykiem
utraty, kradzieży, uszkodzenia lub jakiejkolwiek
nieupoważnionej zmiany.

poufność i integralność dokumentu w procesie
jego przekazywania, a także dowody nadania
i doręczenia. Dla wielu działań zarówno
administracji publicznej, jak i podmiotów
komercyjnych, potwierdzenie źródła dokumentu
oraz jego integralności jest podstawowym
powodem używania podpisu; w takich wypadkach
elektroniczne doręczenie skutecznie zastępuje taki
podpis.

W rejestrowanym doręczeniu dostawca usługi
zaufania świadczy ją na rzecz podmiotów
trzecich, zapewnia identyfikację nadawcy
dokumentu, identyfikację odbiorcy dokumentu,

Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
może być, podobnie jak wymienione wyżej usługi
zaufania, kwalifikowana.

Elektronicznedoręczenie(ang.e-Delivery)będziemiało
bardzowielezastosowańzarównobiznesowych,jak
iadministracyjnych,jeżelizarównoodbiorca,jakinadawca
będąmoglisięposługiwaćwłasnymiskrzynkamisłużącymi
dowieluspraw,nietylkourzędowych.
1.7.

Uwierzytelnianie witryn internetowych

„Certyfikat uwierzytelniania witryn internetowych”
oznacza poświadczenie, które umożliwia
uwierzytelnianie witryn internetowych
i przyporządkowuje witrynę internetową do osoby
fizycznej lub prawnej, której wydano certyfikat.
W praktyce działa tak samo jak stosowane dzisiaj
np. przez banki certyfikaty SSL. Kwalifikowany
certyfikat uwierzytelnienia stron internetowych
ustanawia prawne reguły dla potwierdzania
wystawców takich stron.
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DostawcyusługwramachdyrektywyPSD2,zarówno
banki,jakidostawcyusługpłatniczych(TPP),będą
zobowiązanidokorzystania  z kwalifikowanychcertyfikatów
uwierzytelnianiastroninternetowych.
2. Usługi zaufania a elektroniczna identyfikacja (eID)
Opublikowany w czerwcu 2017 r. przez Accenture
oraz Obserwatorium.biz „Raport eID 2017 –
elektroniczna identyfikacja w Polsce” określał
najważniejsze cechy krajowego schematu
tożsamości, opartego na modelu federacyjnym,
gwarantującego jego powszechność. Wskazywał
również na docelową potrzebę powiązania usług
eID z usługami zaufania, co powinno prowadzić do

stworzenia ram dla uregulowanego rynku transakcji
online. Identyfikacja elektroniczna procesów online
nie jest bowiem wystarczająca do zabezpieczenia
transakcji elektronicznych. Dopiero połączenie
obu elementów (eID i usług zaufania) pozwala
na pełną cyfryzację wszystkich procesów w świecie
komercyjnym oraz administracji publicznej.

Powiązanieidentyfikacjielektronicznejzusługamizaufania
przebiegaw3obszarachzastosowania:
rejestracja nowych użytkowników w usługach zaufania
identyfikacja w locie dla elektronicznego rejestrowanego doręczenia
identyfikacja w locie dla podpisu elektronicznego w locie
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 Rejestracja nowych użytkowników w usługach zaufania
Najpowszechniejszą kwalifikowaną usługą zaufania jest wydawanie certyfikatów kwalifikowanych. Zgodnie
z rozporządzeniem eIDAS, rejestracja użytkownika w takiej usłudze może zostać zrealizowana w oparciu
o identyfikację elektroniczną o poziomie wiarygodności średnim lub wysokim. Dzięki wykorzystaniu
mechanizmu identyfikacji elektronicznej użytkownik chcący korzystać z kwalifikowanej usługi nie musi
osobiście stawić się w punkcie rejestracji, a całość usługi może zostać wykonana zdalnie. Także inne usługi
zaufania, o ile wymagają inicjalnej rejestracji użytkownika, będą korzystały z mechanizmów identyfikacji
elektronicznej.

 Identyfikacja w locie dla elektronicznego rejestrowanego
doręczenia
Usługa rejestrowanego doręczenia wymaga identyfikacji zarówno nadawcy, jak i adresata przekazywanego
dokumentu. Skuteczność doręczeń jest zależna od dostępności mechanizmów identyfikacji elektronicznej bez niej adresaci nie będą mogli zidentyfikować się w usługach zaufania. Aby to zrealizować, elektroniczne
doręczenie musi umożliwić odwołanie się do ogólnie dostępnych i uznanych mechanizmów identyfikacji,
pozwalając na identyfikację użytkownika, który nie jest zarejestrowanym klientem usługi doręczeń. W takim
wypadku rejestracja w usłudze doręczeń i przygotowanie skrzynki odbiorczej użytkownika może być jedynie
opcją, a wykorzystując identyfikację elektroniczną można zrealizować skutecznie doręczenie jednorazowe.

 Identyfikacja w locie dla podpisu elektronicznego w locie
Podpis elektroniczny oparty o identyfikację elektroniczną jest bardzo ciekawym rozwiązaniem
umożliwiającym podpisanie dokumentu osobie, która nie chce posiadać certyfikatu dla podpisu
elektronicznego. W takim podpisie certyfikat jest tworzony tylko na potrzeby jednego podpisu, a klucze dla
tego podpisu są następnie niszczone. Zastosowanie tego podpisu nie wymaga od użytkownika pamiętania
pinów i utrzymywania urządzenia do składania podpisu, nawet przy podpisach kwalifikowanych, natomiast
po stronie usługi zaufania nie wymaga zarządzania cyklem życia certyfikatu, w szczególności utrzymania
mechanizmów unieważniania certyfikatu.
W przypadku usług podpisu w locie usługa kwalifikowana w momencie podpisywania dokumentu żąda
identyfikacji elektronicznej, następnie generuje klucze i wystawia dla nich certyfikat jednorazowy.
Po podpisaniu dokumentu i jego przekazaniu do podpisującego klucze są niszczone.

Grzegorz Wójcik
CEO Autenti
Identyfikacja elektroniczna to podstawowe źródło weryfikacji wiarygodności kontrahentów w transakcjach
online. W zależności od potrzeb może to być np. sprawdzenie faktycznego dostępu do poczty e-mail lub
numeru telefonu, ale także potwierdzenie informacji osobowych na podstawie zaufanego źródła danych
(np. bankowości elektronicznej). Usługi zaufania zapewniają przede wszystkim dowody z takich weryfikacji,
ale także kompleksową obsługę procesu e-identyfikacji. Dla większości transakcji dokonywanych na
odległość nie ma potrzeby stosowania kwalifikowanych usług zaufania, ważne jest jednak, aby wybrać
adekwatne narzędzia identyfikacji elektronicznej do ryzyka transakcji, zważając na wygodę i użyteczność
interakcji z klientem.
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Identyfikacja elektroniczna stanowi połączenie
naszej tożsamości z pozostałymi usługami
elektronicznymi. Pozwala kontrolować transakcje
elektroniczne i zapewnić jednoznaczne wskazanie
ich uczestników. Identyfikacja elektroniczna
umożliwia zarejestrowanie użytkownika w usługach
zaufania i potwierdzenie jego danych osobowych,
co było dotychczas jednym z podstawowych
ograniczeń w stosowaniu podpisu elektronicznego
– trzeba było się stawić w centrum certyfikacji
z dowodem osobistym, aby potwierdzić swoją
tożsamość. Dzięki zastosowaniu elektronicznej
identyfikacji cały proces wydania certyfikatu
będzie znacznie prostszy i w całości będzie mógł
odbyć się elektronicznie. Już dziś administracja
publiczna korzysta z podpisu elektronicznego
bazującego na identyfikacji elektronicznej, czyli
podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem

zaufanym. Podpis ten co prawda nie jest opisany
normami technicznymi i nie będzie rozpoznawalny
poza polską administracją, ale realizuje znaczący
zakres usług. Dalszy rozwój tego rodzaju
podpisu będzie zapewne oparty o identyfikację
z krajowego schematu identyfikacji elektronicznej.
Nieocenione dla rozwoju usług elektronicznych
będą kwalifikowane podpisy elektroniczne w locie,
bazujące na identyfikacji elektronicznej. Ich model
biznesowy pozwala na sprawne przeprowadzenie
transakcji, w której opłata za pojedynczy
podpis może być przeniesiona na przykład
na kredytodawcę. Podpisy takie są traktowane jak
podpis własnoręczny w procedurach prawnych,
a mogą być złożone znacznie prościej i taniej niż
klasyczny kwalifikowany podpis z wykorzystaniem
karty.

3. Dlaczego usługi zaufania mogą stać się przełomem w rozwoju usług online
Usługi zaufania mają potencjał, aby domknąć
cyfrową transformację w gospodarce i administracji
kraju. Wyraźny dystans między rynkami
scyfryzowanymi, do jakich bezdyskusyjnie
należy bankowość (17 mln aktywnych klientów
bankowości internetowej i blisko 9 mln mobilnej),
a rynkami zdigitalizowanymi na poziomie niskim
lub bardzo niskim (jak podpisywanie umów
o usługi telekomunikacyjne, energetyczne,
ale też medyczne czy usługi w relacjach B2B)
pokazuje, jak duży potencjał jest jeszcze tutaj
do zagospodarowania. Przy otwartości polskiego
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społeczeństwa na innowacje oraz gotowości
dostawców technologicznych do budowania
rozwiązań cyfrowych, wskazywaną główną barierą
jest brak narzędzi zdalnego oświadczania woli
online, które jednocześnie byłyby rozwiązaniami
masowymi, udostępnionymi szerokiej grupie
klientów indywidualnych i biznesowych, a z drugiej
strony działałyby w znanym i niepodważalnym
środowisku prawnym. Usługi zaufania zatem
są w stanie uzupełnić tę lukę – wydarzy się to
wtedy, gdy najpierw podmioty dostarczające
tego typu rozwiązania, będą w stanie dostarczyć
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Krzysztof Pycia
Dyrektor Departamentu Produktów Mobilnych i Tożsamości Cyfrowej w KIR
mojeID – potwierdzanie tożsamości w cyfrowym świecie
Usługi zaufania na dobre zadomowiły się w codziennym życiu. Praktycznie wszyscy z nich korzystają,
wielokrotnie nawet nie mając takiej świadomości. Przykładem tego jest choćby zielona kłódka na stronie
www, która symbolizuje zabezpieczenie połączenia przy użyciu certyfikatu cyfrowego.
Z kolei rozwój podpisu kwalifikowanego był inspirowany w dużej mierze regulacjami. Warto jednak
podkreślić, że jest także intensywnie wykorzystywany w obszarach, w których korzysta się z jego licznych
zalet technicznych i prawnych, a nie dlatego, że jakieś przepisy wymusiły jego wdrożenie. To jest po prostu
dobry produkt, choć nie zawsze doceniany.
Także w technologii blockchain, dziś tak modnej i perspektywicznej, jednym z fundamentów jest właśnie
kryptografia asymetryczna.
Jednak na rynku e-commerce w praktyce brakuje wiarygodnej i jednocześnie powszechnej tożsamości.
Dostępna, wygodna „tożsamość” internetowa ma niewiele wspólnego z prawdziwą tożsamością.
Na portalach społecznościowych możemy być kim chcemy. A gdy potrzeba faktycznie potwierdzić
tożsamość, mamy alternatywnie do wyboru: metody tradycyjne i fizyczną wizytę w placówce dostawcy
usługi, zamówienie kuriera albo rezygnację z usługi.
Tymczasem dostęp do kont bankowych jest jednocześnie wygodny i bezpieczny. Prawdopodobnie jest
to jedyny obszar, gdzie klienci dbają masowo o poufność danych uwierzytelniających, loginów i haseł.
A do tego mamy kilkanaście milionów aktywnych klientów bankowości internetowej – według raportu ZBP
NetB@nk za 1 kw. 2017 roku, 15,6 mln osób korzysta z bankowości internetowej, czyli loguje się do banku co
najmniej raz w miesiącu.
Jednocześnie w Rozporządzeniu eIDAS nie mówimy już tylko o usługach zaufania, ale także o środkach
identyfikacji elektronicznej. Banki weryfikują swoich klientów (nie licząc takich metod jak konto na przelew,
ale to jednak nisza) w sposób, który pozwala im na wydanie środków identyfikacji elektronicznej na
poziomie średnim. Lepszym określeniem jest jednak angielskie „substantial”, czyli „istotny”, „poważny” czy
„faktyczny”. Te określenia dużo lepiej oddają poziom „zaufania” jaki środek identyfikacji elektronicznej na
poziomie średnim niesie. Środek identyfikacji elektronicznej to taki wirtualny dokument tożsamości.
Dzięki usłudze mojeID, którą stworzyła Krajowa Izba Rozliczeniowa, będzie możliwe potwierdzenie
tożsamości z wykorzystaniem środków identyfikacji elektronicznej wydawanej przez banki. Usługa cieszy
się dużym zainteresowaniem zarówno wśród banków, jak i podmiotów, które potrzebują potwierdzenia
tożsamości w Internecie. Tą samą metodą będzie można także zrealizować usługi publiczne, dzięki
połączeniu węzła tożsamości zbudowanego w KIR z Węzłem Krajowym z którym będą zintegrowane usługi
administracji publicznej.
Warto podkreślić, że takie potwierdzenie to dużo więcej niż zamówienie kuriera czy wizyta w placówce.
Wielu klientów, gdy musi zamówić kuriera albo fizycznie udać się do placówki usługodawcy, o ile nie
będzie zmuszona, z usługi zrezygnuje. Z mojeID ta bariera zniknie. Nie trzeba mieć placówki blisko klienta,
nie trzeba go zmuszać do umawiania się z kurierem. Tożsamość można potwierdzić tu i teraz, zdalnie,
w Internecie.
Wygodnie i bezpiecznie.
Nowy cyfrowy wymiar potwierdzania tożsamości.
Moja tożsamość w Internecie – mojeID.
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usługi odpowiadające potrzebom rynku,
a następnie – często wspólnie z dostawcami
danych usług cyfrowych – upowszechnić je
pośród potencjalnych użytkowników. Co istotne,
udostępnienie i upowszechnienie usług zaufania
nie zawsze musi być poprzedzone budową
powszechności rozwiązania – jak często jest przy
usługach elektronicznej identyfikacji. To właśnie
powszechność usług elektronicznej identyfikacji

oraz inteligentne plasowanie usług zaufania
przez dostawcę usługi końcowej (strony umowy
z klientem) podczas procesu cyfrowego może być
kluczem do sukcesu wdrożenia usług zaufania.
Można sobie zatem wyobrazić co najmniej kilka
wariantów skutecznej budowy procesów i realizacji
transakcji elektronicznych, opartych na usługach
zaufania.

W poniższym modelu klient identyfikuje się uniwersalnym (np. dostarczonym przez integratora typu KIR
rozwiązaniem mojeID) lub specyficznym dla dostawcy (np. dedykowanym loginem i hasłem) narzędziem
eID, a następnie na finalnym etapie procesu używa usługi zaufania wystawionej mu przez dostawcę
współpracującego z dostawcą usługi cyfrowej.
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W tym modelu klient (np. zainteresowany
podpisaniem umowy leasingowej) dysponuje już
usługą zaufania (np. kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) i używa go w procesie cyfrowym,
który udostępnia dostawca usługi cyfrowej (np.
leasingodawca), integrując się z integratorem
udostępniającym szereg usług zaufania. Jest
to proces, do którego można znaleźć analogię
w środowisku e-commerce, gdzie klient finalizujący
transakcję zakupową jest przez dostawcę
przekierowany na stronę operatora płatności
internetowych i tam wybiera dostawcę metody
płatności, której jest użytkownikiem (np. bank do
pay-bylinka).
Co musi się wydarzyć, aby usługi zaufania
rzeczywiście przyczyniły się do przełomu
usług online na rynku? Musi nastąpić swoiste
„zmapowanie” zapotrzebowania rynkowego
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na zabezpieczenie procesów i transakcji
elektronicznych z usługami zaufania, które
są lub też mogą być dostarczone przez
kwalifikowanych dostawców usług. To oznacza,
że zapotrzebowanie na zabezpieczoną, cyfrową
korespondencję w relacji klient – instytucja musi
być odzwierciedlone w usłudze zaufania (w tym
przypadku najpewniej elektronicznego doręczenia
– e-Delivery), dostarczanej przez kwalifikowanego
dostawcę.
Ten proces również musi być w odpowiedni
sposób dostarczony do użytkownika końcowego
– na przykład w jednym z powyższych modeli,
a więc albo poprzez udostępnienie usługi klientowi,
który będzie mógł ją wykorzystać na różny sposób
w różnych miejscach, albo w już w ramach danego
procesu cyfrowego.
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Miłosz Brakoniecki
Partner Obserwatorium.biz
Dyskusja dotycząca zabezpieczenia transakcji elektronicznych oraz właściwej konstrukcji prawnej tych
usług przetacza się przez kolejne sektory rynku. Rynek bankowy szuka uniwersalnego rozwiązania
dotyczącego trwałego nośnika, zabezpieczającego korespondencję między bankami a klientem, w tym
zawierane elektronicznie umowy. Instytucje z sektorów usługowych, obsługujące miliony klientów,
na przykład telekomunikacyjne czy energetyczne, szukają uniwersalnych rozwiązań pozwalających
im na podpisywanie umów o usługi z klientami indywidualnymi i biznesowymi poprzez kanał cyfrowy.
Również administracja publiczna sygnalizuje potrzebę zabezpieczenia usług, w których wypracowane
mechanizmy eID mogą być niewystarczające – chociażby obsługę przedsiębiorców. Usługi zaufania są
w stanie adresować te potrzeby po pierwsze dzięki wyraźnemu umocowaniu regulacyjnemu, a po drugie
dzięki gotowości polskich dostawców do dostarczania produktów w tym zakresie. Polskie społeczeństwo
i przedsiębiorcy są gotowi coraz więcej swoich codziennych spraw załatwiać online. Udostępnienie
bezpiecznych mechanizmów zdalnego oświadczania woli w postaci usług zaufania będzie stanowiło
kolejny istotny etap w transformacji cyfrowej w Polsce.

Podobnie w przypadku podpisywania masowych
dokumentów przez sektor komercyjny w relacji
z konsumentem, gdzie zachodzi konieczność
jednoczesnego uwiarygodnienia integralności
dokumentu i połączenia tego z potencjałem
oszczędności wynikającym z cyfryzacji, dogodnym
rozwiązaniem może się stać pieczęć elektroniczna.
Mapowanie usług zaufania z poszczególnymi
procesami funkcjonującymi w danej firmie czy
podmiocie administracji publicznej, może stać
się ważnym elementem programu transformacji
cyfrowej, który jest aktualnie realizowany w wielu
polskich podmiotach komercyjnych. W pierwszym
kroku można dokonać selekcji procesów ze
względu na ich aspekt biznesowy, a więc
zweryfikować jaki jest potencjał oszczędności
wynikający z możliwości migracji procesów
do kanałów zdalnych (na przykład skrócenie
procesu, ograniczenie używanego papieru,
uwolnienie etatów do pracy mniej powtarzalnej,
a bardziej kreatywnej) oraz możliwość zwiększenia
generowania przychodów (na przykład wzrostu
sprzedaży, dzięki otwarciu nowego kanału
dystrybucji jakim jest kanał elektroniczny).
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Drugim wyznacznikiem selekcji procesów powinna
być analiza ryzyka, podczas której potrzebna jest
refleksja, dlaczego na dziś proces jest relizowany
off-line, czy przeniesienie go do on-line zwiększy
czy zmniejszy ryzyko operacyjne i czy jesteśmy
w stanie zmianę poziomu tych ryzyk skwantyfikować
(na przykład czy liczba fraudów pracowniczych
przy migracji obiegu dokumentów do kanału
elektronicznego zwiększy się czy zmniejszy).
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Podsumowaniem tej fazy jest wybór takich
procesów, do dalszej analizy i transformacji,
których optymalizacja przyniesie największe
korzyści biznesowe oraz w postaci mitygacji ryzyk
w największej skali. W fazie analizy procesów
spoglądamy w szczególności na bieżący stan
procesu, analizując na ile poszczególne kroki mogą
być przeniesione do kanału elektronicznego –
zarówno z pespektywy systemów wewnętrznych
organizacji jak i „front-endu” usług dla klienta. Ten
etap to również dobry moment żeby zastanowić
się które etapy procesu mogą być usunięte dzięki
digitalizacji. Równolegle powinna się odbyć
inwentaryzacja wykorzystywanych w ramach
procesów dokumentów – umów, załączników,
aneksów, potwierdzeń, formularzy – również
z uwzględnieniem potencjału digitalizacji czy
uproszczenia, warto przy tym pamiętać, że migracja
procesu do kanału elektronicznego nie powinna być
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równoważna z przeniesieniem „jeden do jednego”
tego co do tej pory było realizowane „papierowo”,
ale musi uwzględniać kontekst środowiska
cyfrowego, w tym przede wszystkim ergonomię
użytkowania z perspektywy klienta. Trzecim
i ostatnim elementem tego etapu jest mapowanie
produktów analizy – potencjalnych procesów
do zcyfryzowania z usługami zaufania. To wtedy
powinna zapaść decyzja dotycząca na przykład
wykorzystania usług elektronicznego doręczenia
do standardów do komunikacji z klientami,
czy uznanie jakie procesy związane ze zbieraniem
oświadczeń woli od klientów (podpisywanie umów,
aneksów itd.) powinny być powiązane z usługami
podpisu elektronicznego. Po tej trzystopniowej
fazie analizy przystępujemy do budowy nowych
czy też rekonstrukcji dotychczasowych procesów
cyfrowych, powiązanych już z adekwatnymi
usługami zaufania.
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ROZDZIAŁ 2

DOTYCHCZASOWY ROZWÓJ I SYTUACJA BIEŻĄCA

1. Aktualny stan rozwoju rynku usług zaufania w Polsce i za granicą
1.1.

Informacje ogólne

Należy odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki są
potrzebne do tego, aby korzystanie z usług zaufania
było powszechne, a ich rozpoznawalność naturalna.
Struktura i dynamika rynku różnych usług zaufania
są bardzo zróżnicowane pod względem technologii,
dostawców, wielkości, wzrostu itp.). Odpowiedź
jest złożona, ponieważ rynek usług zaufania jest

mocno niejednorodny, a jego segmenty można
wyróżnić pod kątem różnych potrzeb użytkowników.
Występują silne różnice między poszczególnymi
dostawcami, związane z zakresem ich działalności
(dostawcy usług zaufania, dostawcy technologii),
charakterem organizacji (bank, poczta, start-up) czy
zasięgiem rynku (lokalny, międzynarodowy).

Schematpowiązaniaelektronicznejidentyfikacji
zusługamizaufania

Usługi zaufania jako relatywnie nowy byt prawny
określony w Rozporządzeniu eIDAS należy
analizować poprzez pryzmat rynku bezpieczeństwa
ICT. Jest to o tyle istotne, że cyberbezpieczeństwo
jest jednym z najszybciej rozwijających się
sektorów na rynku usług teleinformatycznych.
Światowe wydatki na produkty i usługi związane
z cyberbezpieczeństwem w 2017 r. osiągną poziom
ponad 120 mld dolarów. W poprzedniej dekadzie
rynek ten rósł w tempie 8-10% rocznie, natomiast
szacunki na lata 2017-2020 mówią o dalszym
stałym wzroście, przewidując łączne wydatki
na cyberbezpieczeństwo na poziomie 1 biliona
dolarów.

zagrożenia w cyberprzestrzeni. Trudno oszacować
całkowite straty związane z cyberprzestępczością,
ale uważa się, że wynoszą one od 1 do 3%
globalnego PKB. To jasno pokazuje, że innowacyjna
gospodarka potrzebuje bezpiecznej infrastruktury
teleinformatycznej – cyberbezpieczeństwa, które
stanowi niezbędny fundament czwartej rewolucji
przemysłowej.
Odnosząc się bezpośrednio do elementu rynku
ICT, jakim są usługi zaufania, można zauważyć
pojawiające się trendy związane bezpośrednio z tym
aspektem.

Specyfika rynku bezpieczeństwa ICT polega
na tym, że wyżej wspomniany wzrost nie jest
napędzany jedynie przez przełomy technologiczne
czy optymalizacje procesów, ale także przez nowe
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 Poszerzenie portfolio produktów oferowanych przez dostawców
usług zaufania
Odbiorcy usług zaufania oczekują, że jeden dostawca zaspokoi ich wszelkie potrzeby. Dlatego dostawcy albo
poszerzają swoją ofertę produktową, aby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, albo zwiększają samodzielnie
gamę oferowanych usług zaufania lub też proponują złożone rozwiązania, oferując część usług od swoich
konkurentów na zasadach partnerskich.

 Wejście międzynarodowych firm na rynek europejski
W kilku ostatnich latach na rynek europejski zaczęły intensywnie wchodzić firmy z kapitałem amerykańskim,
jednak mimo dużego potencjału i kapitału ich udziały w rynku są ograniczone. Sytuacja bardzo szybko może
się zmienić, ponieważ cyfrowa transformacja w Europie jest łakomym kąskiem. Przykładem działania na tym
polu może być chociażby aktywność firmy DocuSign, która między innymi przejęła francuskiego dostawcę
kwalifikowanych usług zaufania OpenTrust.

 Kompleksowe rozwiązania sektorowe i rozwiązania dedykowane  
Ciekawym trendem rynkowym jest budowanie przez dostawców usług zaufania potencjału do oferowania
kompletnych rozwiązań, w których same usługi zaufania stanowią element większej całości. Takie działanie
pozwala bez wątpienia na stworzenie przewagi konkurencyjnej i zróżnicowanie produktowe względem
konkurentów przy jednoczesnym pełnym zaspokojeniu potrzeb dostawców i użytkowników usług
biznesowych.
Zgodnie z tendencją na rynku odbiorcy, którzy planują cyfrową transformację, oczekują i poszukują oferty
na kompleksowe rozwiązania ich oczekiwań, a nie na samą pojedynczą usługę zaufania. Oczywiście w takim
procesie usługi zaufania odgrywają ważną rolę, jednak nie ich istnienie samych w sobie jest wartością
dodaną, lecz przede wszystkim ich wykorzystanie w procesach paperless zarówno w sektorze publicznym,
jak i prywatnym.

Usługazaufaniatojedynienarzędziedorealizacji
bezpiecznejtransakcjionline.Prawdziwą
wartościądlarynkujestichpołączenie
zprocesamibiznesowymi.
 Ekspansja na rynki europejskie
Poprzez automatyczne rozpoznawanie kwalifikowanych usług zaufania w całej UE, dostawcy usług zaufania
będą dążyć do oferowania swoich produktów nie tylko w rodzimych krajach, ale ich ambicją będzie
również skuteczne wejście na rynki innych krajów członkowskich. Dzięki regulacjom prawnym i zasadzie
transgraniczności i rozpoznawalności kwalifikowanych usług zaufania jest to oczywiście możliwe, co wiąże
się z jednej strony z szansą, np. dla polskich dostawców usług zaufania, z drugiej zaś strony z zagrożeniem,
ponieważ pojęcie konkurencji na rynku usług zaufania będzie należało rozpatrywać w kontekście całego
rynku UE.
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Artur Miękina
Kierownik Zespołu Projektów Kluczowych
Pion Usług Bezpieczeństwa i Zaufania
Asseco Data Systems S.A.
Rynek usług zaufania mocno ewoluował po wejściu w życie rozporządzenia eIDAS. Ponad połowa
z dotychczasowych dostawców usług zaufania postanowiła kontynuować swoją działalność, oferując
usługi zaufania zgodnie z nowo obowiązującym prawem. Co ciekawe, prawie część dostawców decyduje
się iść o krok dalej, oferując nowo zdefiniowane w prawie usługi zaufania, takie jak pieczęć elektroniczna
czy usługi walidacji podpisu i pieczęci. Pokazuje to, że zdeterminowani do działania dostawcy widzą
duży potencjał na tym rynku. Warto także zauważyć, że niektórzy z dostawców decydują się zaprzestać
świadczenia takich usług. Pokazuje to, że powstaje obok nas rynek doświadczonych dostawców usług
zaufania, dobrze czujących jego specyfikę i drzemiące w nim możliwości.
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USŁUGI
ZAUFANIA PO eIDAS
KONTYNUACJA
USŁUG

USŁUGI
ZATRZYMANE PO eIDAS
NOWE USŁUGI

1.2.

54%
27%
19%

Ogólne modele biznesowe

Charakterystyka modeli biznesowych wykorzystania
usług zaufania oraz ich wykorzystanie w różnych
sektorach gospodarki pozwalają podzielić
je (podobnie jak w przypadku identyfikacji
elektronicznej) na trzy główne:
 model scentralizowany – gdzie rolę dostawcy
odgrywają podmioty publiczne,
 model federacyjny – gdzie rolę dostawcy
odgrywają podmioty komercyjne,
 model mieszany – gdzie oba sektory
(komercyjny i publiczny) koegzystują ze sobą.

Analizując te modele, należy przychylić się do
stwierdzenia, że model mieszany jest tym, który
najczęściej występuje w krajach członkowskich
Unii Europejskiej. Model taki z pewnością sprawniej
dociera z usługami zaufania do zainteresowanych
stron, a także wzmacnia jakość świadczonych usług.
Istotnym elementem jest również ustalenie, w jakich
obszarach rynku chcemy te usługi wykorzystać.
Uwzględniając najbardziej powszechny model
mieszany, warto zatrzymać się chwilę nad
następującymi obszarami.

 Business to Customer (B2C)
Obszar ten jest konsekwencją dotychczasowego
działania na rynku podpisu elektronicznego,
z tą różnicą, że nośnik fizyczny dla e-podpisu
może zostać zastąpiony nośnikiem wirtualnym
z punktu widzenia użytkownika końcowego.
Operujemy jednak na tych samych segmentach
rynku, a wprowadzona mobilność wykorzystania
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rozwiązania wirtualnego nie przyczynia się wprost
do szybkiego rozwoju popytu na rynku usług
zaufania. Obszary wykorzystania usług zaufania,
szczególnie w administracji publicznej, pozostaną
takie same, ponieważ wykorzystanie tych usług
będzie nadal wynikało z przepisów prawa, a nie
z realnej potrzeby użytkowników. Dodatkowo
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lokalne, alternatywne mechanizmy (np. w Polsce
jest to podpis elektroniczny potwierdzony Profilem
Zaufanym), zrównane w skutkach prawnych
z usługami kwalifikowanymi w sektorze publicznym,
mogą przyczynić się do osłabienia wykorzystania
usług zaufania. Z drugiej zaś strony usługi zaufania

należy traktować jako spektrum narzędzi, które
same z siebie nie wygenerują wartości dodanej
w sektorze biznesowym. Sektor biznesowy
nastawiony jest na inny model, w którym usługi
zaufania stanowią jedynie mały element dużych
procesów biznesowych.

 Business to Business to Customer (B2B2C)
Obszar ten charakteryzuje się innymi oczekiwaniami
niż model B2C. W ramach tego modelu usługi
zaufania nie odgrywają „pierwszoplanowej”
roli, a jedynie są małym trybem w rozwoju
dużych systemów transakcyjnych, biznesowych,
bezpośredniego u odbiorcy lub integratora
pośredniczącego. To właśnie regulacja eIDAS
wprowadziła zmianę prawną i jednocześnie
jakościową, aby takie usługi można było świadczyć
przy wykorzystaniu komponentów typu API
i w sposób zdalny realizować funkcję np. podpisu
kwalifikowanego. Przy tego typu rynku należy
pamiętać o dwóch kluczowych aspektach,
a mianowicie o kompletności oferowanego
interfejsu API oraz o łatwości jego integracji
z dowolnymi systemami informatycznymi.
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W związku z obserwowanym szybkim rozwojem
rynku mobilnego, a także z oczekiwaniem od
systemów informatycznych prostoty i intuicyjności
stosowanych rozwiązań, zakłada się, że w krótkiej
perspektywie czasu to właśnie tak świadczone
usługi zaufania będą dominowały na rynku
komercyjnym.

Procesbiznesowyjest
elementemnadrzędnym
wstosunkudousługi
zaufania.

Rozwój usług zaufania w Polsce

Rozdział 2

Dostawcy usług biznesowych wydają się pełnić
kluczową rolę na rynku usług zaufania, ponieważ
z jednej strony sami mogą wykorzystać ich
potencjał, a z drugiej strony w oparciu o potencjał
usług zaufania mogą kreować innowacyjne
produkty na potrzeby własnych klientów,
zwiększając jednocześnie przychody. Oczywiście
należy pamiętać o zastosowaniu innej strategii
marketingowej niż w segmencie użytkowników
usług biznesowych. Nie bez znaczenia pozostaje

tutaj fakt, że mówimy o usługach funkcjonujących
transgranicznie, dlatego istotna jest mentalność
i przyzwyczajenia klientów z różnych regionów
geograficznych. Ma to znaczenie w przypadku
chęci i potrzeby dotarcia do klienta, gdzie
aspekt merytoryczny oferty jest porównywalny
z konkurencyjnymi, a główną przewagą stają się
takie elementy jak kreatywność czy dynamika
działania.

Dobrzewdrożoneusługizaufaniamogąprzyczynićsię
doredukcjikosztówoperacyjnychorazdozwiększenia
przychodówdziękiwykorzystaniuichwewłasnych
produktachsektorowych.

źródło: Polska Bankowość w liczbach II kw. 2017
https://www.bankier.pl/static/att/158000/7548655_raport_bankowosc_iikw2017.pdf
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Analizując powyższe dane, można łatwo zauważyć
potencjał dla usług zaufania w sektorze bankowym,
jednak należy podkreślić, że proponowane
rozwiązanie powinno być:
 proste – jak mechanizmy funkcjonujące do tej
pory w sektorze bankowym lub jeszcze prostsze,
 bezpieczne – co najmniej na tym samym
poziomie co obecne lub bezpieczniejsze,
 elastyczne cenowo – tj. koszt finalny nie
powinien być wyższy niż dotychczasowe
rozwiązania funkcjonujące na rynku.
Według dostępnych danych z początku lipca 2017
roku europejski rynek usług zaufania składa się
z ponad 150 kwalifikowanych dostawców usług
zaufania w 29 krajach i blisko 1000 kwalifikowanych
usług zaufania. Niektóre z podmiotów, głównie
działających lokalnie, charakteryzują się tym,
że świadczą tylko konkretną usługę, podczas inne
podmioty z potencjałem eksportowym oferują cały
wachlarz dostępnych usług zaufania.

Wspólnącechąwszystkich
graczyjestdążeniedo
utrzymaniawspółpracy
międzysobącelem
wspólnejochronywłasnych
interesów.
Obecnie główne zapotrzebowanie na komercyjne
usługi zaufania wynika ze zmian w sektorze
publicznym (regulacja eIDAS nakłada obowiązki
w tym zakresie na poszczególne kraje
członkowskie). Bardzo dobrym sygnałem na rynku
jest aktywne działanie sektora finansowego, który
z jednej strony szuka nowych przychodów, oferując
innowacyjne produkty i korzystając z synergii
identyfikacji elektronicznej i właśnie usług zaufania,
z drugiej zaś strony optymalizuje obecne procesy
biznesowe poprzez ich zastąpienie procesami typu
paperless.

Lista kwalifikowanych dostawców usług zaufania w UE z podziałem na kraje (wrzesień 2017)
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Analiza tzw. Listy TSL (Trusted Service List) pozwala
stwierdzić, że blisko 54% podmiotów postanowiło
kontynuować świadczenie usług zaufania,
przystosowując się do nowych wymagań eIDAS.
Z kolei 19% zdecydowało się uruchomić dodatkowe
(nowe usługi dopuszczone przez eIDAS), zakładając

szybszy rozwój tego rynku. Usługi te w większości
przeszły z powodzeniem stosowne audyty
zgodności. Co ciekawe, blisko 27% podmiotów
zdecydowało się zakończyć świadczenie tego typu
usług, co może być spowodowane m.in. kosztem
koniecznych i cyklicznych audytów zgodności.

W ramach szerokiego spektrum usług zaufania
eIDAS zdecydowana większość jest związana
z „klasycznymi usługami centrów autoryzacyjnych
(CA)”, czyli z wydawaniem kwalifikowanych
certyfikatów, kwalifikowaną usługą znacznika

czasu czy OCSP. Nowe usługi wprowadzone
przez rozporządzenie eIDAS, takie jak usługi
kwalifikowanej walidacji, konserwacji czy doręczeń,
są nowymi usługami, jednak posiadają bardzo duży
potencjał biznesowy.
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Jak już wcześniej wskazano, w lipcu 2017 roku zarejestrowano blisko 150 kwalifikowanych dostawców usług
zaufania wydających kwalifikowane certyfikaty, 21 w zakresie pieczęci elektronicznej oraz sześciu dostawców
w zakresie kwalifikowanych certyfikatów witryn internetowych.
Zakłada się szybki wzrost wykorzystania pieczęci elektronicznych, a także stopniowy wzrost certyfikatów
witryn internetowych, jednak usługi te formalnie dopiero startują w ramach eIDAS.
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Usługizaufaniawydawaniacertyfikatów
kwalifikowanychróżnychrodzajów

Aktualny stan kwalifikowanych usług zaufania pokazuje, że w zakresie certyfikatów kwalifikowanych
najbardziej rozwinięty jest rynek e-podpisów (78%), przy małym jeszcze rynku e-pieczęci (11%) i dopiero
powstałym rynku uwierzytelniania witryn internetowych (3%).

33

RAPORT PRZEŁOM W USŁUGACH ONLINE

Rozwój usług zaufania w Polsce

Rozdział 2

Patrząc na rynek usług zaufania z innej strony,
można zauważyć, że jest rynkiem bardzo
dynamicznym, z dużymi perspektywami wzrostu,
ale jednocześnie trudno sterowalnym, dlatego
kierunek tego wzrostu niełatwo jednoznacznie
określić. Ciekawymi prognozami dotyczącymi
omawianego rynku podzieliła się firma IDC.
W raporcie z 2016 roku oceniła, że rynek usług
zaufania w UE powinien wzrastać do 2018 roku

w tempie 5% rocznie, co w porównaniu ze wzrostem
rynku usług informatycznych w UE (wskaźnik 2,8%)
jest tempem prawie dwukrotnie szybszym. Bardzo
istotną rolę na tym rynku pełni strona podaży, gdzie
istnieje bardzo silna presja konkurencyjna. Głębsza
analiza, poza potwierdzeniem mocnej dynamiki
rynku usług zaufania, wskazuje na trendy, które
należy znać i podejmować na bieżąco stosowne
decyzje biznesowe bez zbędnej zwłoki.

Obserwacjarynkukwalifikowanychusług
zaufaniasprowadzasiędostwierdzenia,
żelegislacjaUEwtymzakresie,oddziałująca
naekosystempowiązanyztymrynkiem,
bezpośrednioprzekładasię
naprzyspieszeniejegowzrostu.
Takie stwierdzenie można oprzeć m.in.
na następujących faktach:
 dotychczasowe zróżnicowanie prawne przed
eIDAS-em stanowiło sporą barierę rozwoju rynku
usług zaufania. Z uwagi na charakter prawny
Rozporządzenia eIDAS rynek i podstawy prawne
zostały ujednolicone w całej UE,
 międzynarodowi gracze, jak Grupa Namirial
czy DocuSign, jeszcze przed wejściem
Rozporządzenia eIDAS postanowili mocno
zainwestować w Jednolity Rynek Cyfrowy
poprzez odpowiednie akwizycje podmiotów
(DocuSign przejął kwalifikowane francuskie CA –
OpenTrust, a Grupa Namirial przejęła m.in. firmę
Xyzmo – dostawcę technologii biometrycznych).
Po eliminacji barier prawnych i uwzględnieniu
cech rynku akwizycji w tym sektorze, jedynie od
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kreatywności podmiotów uczestniczących na tym
rynku będzie zależało wykorzystanie drzemiącego
w nim potencjału. Należy jednocześnie podkreślić,
że Rozporządzenie eIDAS uznawane jest za tzw.
framework – zbiór ram i narzędzi do wykorzystania.
Podmioty, które chcą z tego potencjału korzystać,
muszą konkurować poprzez kreatywność
proponowanych rozwiązań, a nie przez sprzedaż
narzędzi samych w sobie. Na takie podejście
nastawieni są główni gracze na tym rynku.
Dodatkowo zakłada się, że Komisja Europejska
powinna odegrać bardziej aktywną rolę w usuwaniu
istniejących barier prawnych, szczególnie poprzez
ułatwianie uznawania usług zaufania w innych
aktach prawnych na szczeblu unijnym lub
krajowym. Wzrost wykorzystania usług zaufania
będzie również wymagał zwiększenia ogólnej
świadomości i zrozumienia tych zagadnień.

Rozwój usług zaufania w Polsce
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RYNEK DOSTAWCÓW USŁUG ZAUFANIA W UE
Wybrani dostawcy usług zaufania zapewniają
zbliżoną reprezentację zakresu usług oraz
zgodności z określonymi standardami/certyfikatami.
Zauważa się tendencję do rozszerzania oferty
u poszczególnych podmiotów ze względu
na rosnącą rolę globalnego zasięgu działalności
dostawców usług zaufania. Na podstawie ofert
wymienionych wyżej podmiotów zauważyć
można wyraźną tendencję do budowania
komplementarnego zakresu usług zaufania,
będącego odzwierciedleniem usług wynikających
z rozporządzenia 910/2014. Dostawcy niezmiennie
utrzymują w swoich ofertach możliwość wyboru
spośród kwalifikowanego podpisu online
bądź offline, co świadczy o zrównoważonym
zapotrzebowaniu rynkowym na oba rodzaje
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Rosnąca
potrzeba automatyzacji procesów związanych
z obiegiem dokumentacji w organizacjach
(szczególnie w sektorze finansowym) powoduje
wzrost znaczenia kwalifikowanej pieczęci
elektronicznej. Wskazana potrzeba jest widoczna
na rynku UE i stopniowo wdrażana przez
poszczególnych dostawców usług zaufania. Inaczej
ma się sytuacja związana z liczbą dostawców
świadczących kwalifikowaną usługę walidacji
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w UE, która aktualnie jest jeszcze bardzo niska.
Niekwestionowane korzyści płynące z charakteru
tej usługi wciąż nie wzmagają rynkowego popytu
na nią. Uwarunkowania cenowe stanowią często
główny punkt odniesienia dla potencjalnych
klientów, natomiast w przypadku dostawców usług
zaufania widoczne jest wyraźne zróżnicowanie
w tym zakresie.
Rynek dostawców usług zaufania w Unii
Europejskiej zdaje się dynamicznie rozwijać, ale
można również zaobserwować silną konkurencję nie
tylko między poszczególnymi krajami. Faktem staje
się międzynarodowy wymiar świadczenia usług
zaufania i działania zmierzające do pozyskiwania
szerokiej gamy klientów.
W domenie usług zaufania w Polsce działa
obecnie sześć podmiotów, oferując łącznie 27
usług. Na liście podmiotów znajdują się Unizeto
Technologies S.A., Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,
ENIGMA Systemy Ochrony Informacji, Eurocert
i Asseco Data Systems.
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Według dostępnych danych w naszym kraju funkcjonuje około 300 tys. aktywnych certyfikatów
kwalifikowanych, przy ponad milionie wydanych od początku działalności podmiotów aktywnych na tym
rynku. Te liczby pokazują, jak duży potencjał do użycia usług zaufania istnieje na rynku, tym bardziej, jeżeli
porównujemy je z przytoczonymi wcześniej liczbami aktywnych klientów indywidualnych i biznesowych
bankowości elektronicznej.

1.3.

Perspektywa regulacyjna

Rynek usług zaufania funkcjonuje w Unii
Europejskiej w oparciu o Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej
i usług zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym
oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (tzw.
rozporządzenie eIDAS). Regulacja ta jest
jedynie jednym z wielu elementów strategii
cyfrowej realizowanej przez Komisję Europejską
w ramach tzw. Jednolitego Rynku Cyfrowego
(JRC). Celem regulacji eIDAS jest zwiększenie
zaufania do transakcji elektronicznych na tym
właśnie jednolitym rynku m.in. poprzez zniesienie
występujących barier i zwiększenie bezpieczeństwa
prawnego dzięki zapewnieniu jednolitości prawnej
w tym zakresie w całej UE. Takie działanie na całym
rynku UE otwiera bez wątpienia nowe możliwości
stymulowania e-biznesu przy jednoczesnym
ułatwieniu przedsiębiorcom zachowania zgodności
z wymogami regulacyjnymi i administracyjnymi
rynku UE. Warto zaznaczyć, że eIDAS jest
rozporządzeniem unijnym obowiązującym w Polsce
wprost, nie wymaga dodatkowej ustawy, aby usługi
zaufania były stosowane zarówno przez podmioty
administracji publicznej, jak i podmioty komercyjne.
Rozporządzenie ustanawia swobodny przepływ
kwalifikowanych usług zaufania pomiędzy krajami
unijnymi, co oznacza, że nie mogą być one
dyskryminowane w żadnym państwie UE ze względu
na kraj pochodzenia. Jednakowe ich uznanie
we wszystkich państwach członkowskich jest
gwarantem konkurencyjności i rozwoju rynku w tym
zakresie.
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Na gruncie krajowym, polska ustawa o usługach
zaufania ustanawia sposób działania nadzoru
nad usługami zaufania i dostosowuje przepisy
ustaw do rozporządzenia eIDAS w zakresie
stosowania i uznawania kwalifikowanych podpisów
elektronicznych. Warto określić, na czym powinny
się skupić prace nad regulacyjnym rozwojem
usług zaufania w Polsce, aby zapewnić klarowną
przestrzeń prawną dla ich funkcjonowania
w świecie biznesu i administracji publicznej. Poniżej
przedstawione są takie obszary:
 wykorzystanie pieczęci elektronicznej
w administracji publicznej, w szczególności
do opatrywania nią w sposób automatyczny
dokumentów pochodzących z rejestrów oraz
odpisów dokumentów powstałych w procedurze
administracyjnej,
 wsparcie i uznanie w procesach
administracyjnych rejestrowanego
elektronicznego doręczenia, w szczególności
akceptacji dokumentów doręczanych do
administracji w ten sposób, a także dokumentów
doręczanych przez administrację,
 wykorzystanie identyfikacji elektronicznej
pochodzącej z krajowego schematu
identyfikacji, w usługach zaufania,
w szczególności w budowaniu podpisów
opartych o tę identyfikację uznanych przez
administrację publiczną.
W tym kontekście warto również wspomnieć
o dwóch innych regulacjach z poziomu
europejskiego, które będą współzależne z eIDAS
oraz krajową ustawą implementującą. W 2018
r. wejdzie w życie PSD2 – dyrektywa związana
z usługami płatniczymi, otwierająca rynek płatności
mocniej na podmioty trzecie, pozabankowe.
Według aktualnie projektowanych zapisów
RTS, technicznych warunków wdrożeniowych
dyrektywy, usługi zaufania, a dokładnie - pieczęć
elektroniczna i certyfikat uwierzytelniania witryn
internetowych, będą zabezpieczały komunikację
pomiędzy bankami a podmiotami uzyskującymi
dostęp do rachunku. Dodatkowo w maju 2018
roku wchodzi w życie generalne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych, także prawo unijne
bezpośrednio obowiązujące w Polsce. Usługi
zaufania z natury są obszarem ochrony danych
osobowych i będą ważnym elementem wsparcia
organizacji w realizacji transakcji, udzielania zgód
i udostępniania informacji w sposób bezpieczny
i kontrolowany.
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1.4.

Usługi zaufania w administracji publicznej

W postępowaniu administracyjnym wszystkie pisma i podania składane do urzędu przez obywatela muszą
być przez niego podpisane, a w większości przypadków dotychczasowa „elektronizacja” procedury
administracyjnej polegała na zastępowaniu dokumentu papierowego elektronicznym, a podpisu odręcznego
– bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. Skutek był taki,
że z usług wykorzystujących bezpieczny podpis elektroniczny korzystali tylko ci, których przepis prawa do
tego zmusił, nie licząc kliku entuzjastów. Najlepiej sytuację obrazuje doświadczenie z systemem e-Deklaracji
dla osób fizycznych, gdzie deklarację PIT podpisaną bezpiecznym popisem składało co najwyżej kilkaset
osób, natomiast deklarację elektroniczną bez bezpiecznego podpisu w 2015 r. złożyło ponad 7 mln osób
fizycznych. Ten przykład pokazuje, że ludzie chcą i mają możliwości korzystania z usług elektronicznych
administracji publicznej, potrzebne jest tylko maksymalne uproszczenie sposobu dostępu i procedur.

Zbigniew Derdziuk
Doradca Zarządu mBank S.A.
Rozwój usług identyfikacji i zaufania w Polsce, szczególnie w sferze publicznej, dokonywał się
w sposób nieskoordynowany. Brak jednolitego i powszechnego schematu identyfikacji (mała
używalność i przyjazność Profilu Zaufanego) skutkowała powstawaniem lokalnych, tj. resortowych
lub instytucjonalnych systemów, które miały ograniczone zastosowanie do logowania tylko do danej
instytucji. ZUS, Portal Podatkowy, sądy lub inne instytucje tworzyły własne systemy identyfikacji. Były one
połączeniem kliku usług naraz: środka identyfikacji, usługi zaufania i rejestrowanego doręczenia. Brakowało
im jednak formalnego i uniwersalnego statusu, miały swoje umocowanie raczej w legislacji właściwej dla
danej instytucji. Nie były i nadal nie są powszechne, a tylko niektóre procesy miały w pełni cyfrowe zdalne
ścieżki realizacji.
Zmiana podejścia administracji i otwarcie się na partnerów zewnętrznych pozwoliło na znacznie bardziej
dynamiczny rozwój tych usług. Pierwszym krokiem było, na mocy art. 20 c Ustawy o informatyzacji
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014 poz. 183), rozszerzenie listy podmiotów
potwierdzających Profil Zaufany ePUAP o placówki bankowe, jednak pierwsze banki złożyły stosowny
wniosek i uzyskały zgodę Ministra Cyfryzacji dopiero w 2016 roku. Przełomem było włączenie banków
w składanie wniosków o świadczenie wychowawcze Rodzina 500 Plus. W takim trybie wnioski złożyło
ponad 570 tys. osób, czyli 20 procent uprawnionych. Kolejnym ważnym krokiem rozwoju usług
identyfikacji było umożliwienie klientom banków logowania do ZUS oraz potwierdzania Profilu Zaufanego.
Ponadto regulacja unijna w postaci rozporządzenia 910/2014 znacząco przyspieszyła rozwój rynku usług
identyfikacji i zaufania.
Perspektywy rozwoju usług zaufania w Polsce są bardzo optymistyczne. Istotną przesłanką takiego
podejścia jest działanie Ministra Cyfryzacji w zakresie budowy węzła krajowego i otwartość na partnerstwo
z rynkiem dostawców tożsamości oraz odbiorcami usług zaufania. Tworzony przez KIR we współpracy
ze środowiskiem bankowym węzeł komercyjny daje szanse na znaczące rozszerzenie i upowszechnienie
usług identyfikacji i zaufania. Szeroka dostępność bezpiecznych i przyjaznych środków identyfikacji
będzie bodźcem do powstawania nowych usług zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Należy
zakładać, że będzie to wzajemnie się napędzający system z rosnącą liczbą użytkowników i usług.
Ograniczeniem dla rozwoju tego rynku jest wciąż niska świadomość użytkowników o potencjale
usług zaufania, mała podaż usług w pełni cyfrowych, rozproszenie rejestrów publicznych oraz brak
wystawionych przez nie API, a także brak rejestrowanych usług doręczenia. Uważam jednak, że te
ograniczenia będą zanikać i rynek dynamicznie się rozwinie, zmieniając funkcjonowanie sfery publicznej
oraz wielu usług komercyjnych.
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Opisana powyżej sytuacja występująca w Polsce
nie różni się znacznie od doświadczeń innych
krajów Unii Europejskiej. Usługi elektroniczne
rozwijają się najlepiej tam, gdzie nie ma sztucznie
tworzonych barier, czyli tam, gdzie obywatel
nie potrzebuje do ich realizacji korzystać z karty
kryptograficznej i bezpiecznego podpisu
elektronicznego. Zmiana takiego stanu rzeczy
była głównym wyzwaniem stojącym przez

1.5.

zespołem zmieniającym dyrektywę o podpisach
elektronicznych. Jej modyfikacja tylko częściowo
zmieniłaby mechanizmy prawne w poszczególnych
krajach UE, wobec czego podjęto decyzję, że nowe
prawo będzie miało charakter rozporządzenia,
a zatem jego zastosowanie będzie bezpośrednie –
bez konieczności przygotowania przez każdy kraj
członkowski ustaw implementujących. W wyniku
prac powstało rozporządzenie eIDAS.

Usługi zaufania w rynku komercyjnym

Aktualne wykorzystanie usług zaufania w Polsce
w trybie kwalifikowanym ogranicza się do
kwalifikowanych podpisów elektronicznych
stosowanych w znacznym stopniu przez
użytkowników zobligowanych regulacyjnie do ich
użycia. W Polsce aktualnie jest wydanych około 300
tys. certyfikatów kwalifikowanych do wykorzystania
przy kwalifikowanych podpisach elektronicznych.
Powyżej opisany został potencjał rynku nowych

usług zaufania oraz liczności usług i podmiotów,
które w tym zakresie pojawiają się na rynkach
zagranicznych. Ciekawym przykładem grupy
podmiotów, które „zwarły szyki” w celu wspólnej
promocji jednej z najbardziej rokującej spośród
nowych usług, bazujących na możliwościach, które
daje rozporządzenie eIDAS, a mianowicie „podpisu
w chmurze”, jest Cloud Signature Consortium.

Jest to konsorcjum zaproponowane przez Adobe, skupione wokół wypracowania standardu podpisu
w chmurze, co w zamierzeniach ma pozwolić firmom z obszaru Unii Europejskiej i spoza niego na proste
i skuteczne dostosowywanie się do wymogów regulacji eIDAS. Konsorcjum planuje stworzenie API, w którym
zawierać się będą informacje na temat architektury, protokołów komunikacji itp. dla cyfrowych podpisów
w chmurze.

PRZYKŁAD
Z RYNKU

Poniżej zostało podanych kilka przykładów podmiotów, które przystąpiły do konsorcjum, w którym
funkcjonuje również polskie Asseco Data Systems.
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PRZYKŁAD
Z RYNKU

Safelayer Secure Communications S.A. – hiszpański dostawca oprogramowania dla PKI, uwierzytelniania
wielopoziomowego, podpisu elektronicznego, szyfrowania danych oraz bezpieczeństwa transakcji
elektronicznych. Safelayer dostarcza m.in. platformę eIDAS dla środowisk Web, platformę podpisu
elektronicznego TrustedX, rozwiązania do zarządzania kluczami szyfrowania czy platformę PKI Key One,
implementującą infrastrukturę klucza publicznego dla National eID. Dodatkowo, Safelayer łączy wszystkie
swoje rozwiązania, tworząc aplikację mobilną i SDK dla usług identyfikacji w kanale mobile.

PRZYKŁAD
Z RYNKU

Universign – francuska firma udostępniająca platformę SaaS dla podpisu elektronicznego, usługi
serverstamp, znakowania czasem i zarządzania tożsamością. Universign obsługuje firmy ubezpieczeniowe
(np. AXA i SwissLife), kredytodawców, serwisy crowdfundingowe, spółki medialne i pizzerię Dominos.
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PRZYKŁAD
Z RYNKU

SwissSign – szwajcarski TSP, dostawca SwissID – cyfrowej tożsamości dedykowanej dla usług publicznych
w Szwajcarii, zwłaszcza pocztowych i transportu zbiorowego. SwissSign jest częścią joint venture, w którego
skład wchodzą także SwissPost i SBB – narodowy przewoźnik kolejowy. SwissID będzie także służyć do
zakładania rachunków bankowych, zawierania umów telekomunikacyjnych czy podglądu swoich danych
w policyjnych bazach danych. Poza tą usługą, SwissSign oferuje także certyfikaty SSL, szyfrowaną skrzynkę
e-mail, a także usługę podpisu elektronicznego i znakowania czasem.

PRZYKŁAD
Z RYNKU

InfoCert to włoska firma, będąca częścią Tecnoinvestimenti Group. Grupa oferuje usługi z zakresu cyfryzacji
procesów biznesowych, rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz tożsamości cyfrowej. Do klientów
firmy należą banki, dealerzy samochodowi, a także Komisja Europejska. InfoCert jest kwalifikowanym TSP.
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PRZYKŁAD Z RYNKU

AUTENTI – POLSKA PLATFORMA DO PODPISYWANIA
UMÓW I DOKUMENTÓW
Autenti to polska platforma do autoryzacji dokumentów i zawierania umów przez
internet. Dzięki Autenti podpisywanie dokumentów możliwe jest na komputerze, tablecie
lub smartfonie w dowolnym miejscu i czasie: w biurze, w domu lub w podróży.
Platforma to wyjątkowe połączenie podpisu elektronicznego, innowacyjnej technologii
oraz środowiska prawnego w oparciu o przepisy europejskie i krajowe. Z usługi korzystać
można w relacjach z partnerami biznesowymi (B2B), ale również z konsumentami (B2C)
i pracownikami (B2E). To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce i jedno z nielicznych
w Europie.
Autenti to rozwiązanie, dzięki któremu prowadzenie biznesu staje się łatwiejsze. To nowy
wymiar podpisu elektronicznego. Z Autenti korzystają przedsiębiorcy, reprezentanci
wielu branż i sektorów oraz ich klienci.
Platforma dostępna jest również dla osób fizycznych, które mogą założyć darmowe konto
w Autenti i nieodpłatnie korzystać z podpisu elektronicznego do celów prywatnych.
Autenti upraszcza i skraca do niezbędnego minimum proces podpisywania dokumentów
(minuty, najdalej godziny do zamknięcia transakcji zamiast dni) oraz obniża koszty
związane z ich przygotowaniem i przesyłaniem tradycyjnymi metodami – pocztą lub
kurierem (gwarantowane oszczędności przekraczają 50%). Poprzez ograniczenie zużycia
papieru w działalności biznesowej jest również rozwiązaniem proekologicznym.
Platforma gwarantuje swoim klientom pełną obsługę w zakresie procesu e-transakcji.
Autenti ewidencjonuje łańcuch zdarzeń pomiędzy stronami zawierającymi umowę,
a dowody umieszcza na trwałym nośniku. Szyfrowanie danych gwarantuje najwyższy
poziom bezpieczeństwa i zaufania.
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KIERUNKI DALSZEGO ROZWOJU

1. Potencjał rynku komercyjnego
Kluczem do rozwoju i popularności usług zaufania
będzie możliwość ich zastosowania w procesach
i transakcjach, które nie zostały jeszcze w pełni
przeniesione do świata cyfrowego bądź już
są scyfryzowane, ale wymagają większego
poziomu bezpieczeństwa oraz umocowania
w obowiązujących regulacjach. Potencjał rynku
komercyjnego w możliwym zaimplementowaniu
usług zaufania, można określić więc, próbując
z jednej strony kwantyfikować wartość

poszczególnych segmentów tego rynku, a z drugiej
szukając uniwersalnych procesów wspólnych dla
różnych branż. Uwzględniając zapotrzebowanie
rynkowe, można wskazać na pewne procesy
uniwersalne dla większości podmiotów
świadczących na rynku usługi komercyjne dla
klientów indywidualnych oraz biznesowych.
Poniżej przedstawiliśmy tylko niektóre z tego
typu procesów i wynikającego z niego potencjału
komercjalizacji.

 PODPISYWANIE UMÓW O USŁUGI W RELACJI
KONSUMENT – INSTYTUCJA KOMERCYJNA
Umowy w tej relacji dotyczą bardzo wielu obszarów,
przede wszystkim takich gdzie klient podpisują
nową umowę o usługę, przedłuża umowę, lub
aneksuje już posiadane umowy. Z jednej strony
mamy rynek bankowy, który wypracował już
rozwiązania dla obecnych klientów – w przypadku
banków, najczęściej umowy o kolejne produkty
podpisuje się elektronicznie na bazie artykułu 7
prawa bankowego, z wykorzystaniem bieżących
narzędzi autoryzacyjnych w systemie bankowości
elektronicznej. Jednak w przypadku takich
segmentów rynku jak usługi telekomunikacyjne,
czy szeroko rozumiane „utilities” (dostarczanie
prądu i gazu, telewizja cyfrowa i kablowa), pełnej
cyfryzacji tego typu procesów brak. Aktualnie
dla skutecznego skorzystania z tego typu usług,

wymagane jest złożenie własnoręcznego podpisu
na kilku dokumentach w oddziale lub przesyłanych
pocztą lub kurierem, przez operatora. Wydłuża
to cały proces, a także utrudnia wprowadzenie
zmian, np. dotyczących daty przeniesienia numeru
w przypadku telefonów komórkowych. Szacujemy,
że rocznie operatora telekomunikacyjnego
zmienia około 1,75 mln klientów, a ok. 100 tys.
zmienia dostawcę usług energetycznych. Jest to
tylko wstępny szacunek procesów, które mogłyby
być przeniesione do obszaru cyfrowego i oparte
o usługi zaufania, w tym przypadku pewnie
kwalifikowany podpis elektroniczny, zbudowany
w taki sposób aby był wygodny i ekonomicznie
opłacalny dla obu stron.

 PODPISYWANIE UMÓW O PRACĘ I INNE RELACJE
PRACOWNICZE
Kolejnym z przykładowych procesów, których
pełna cyfryzacja może być wyjątkowo wartościowa,
jest podpisywanie umów o pracę. Roczną liczbę
takich zdarzeń w samym sektorze przedsiębiorstw
można oszacować na około 200 – 300 tys. Trzeba
także pamiętać o często podpisywanych aneksach
do umowy, które dodatkowo jeszcze zwiększają
wolumen procesów związanych z zatrudnianiem
nowego pracownika. Obecnie na rynku dopiero
kiełkują rozwiązania pozwalające na zdalne
podpisywanie takich dokumentów. Z punktu
widzenia wolumenu istotnym procesem jest, stojące
w opozycji do pierwszego przykładu, rozwiązanie
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umowy o pracę, czy to za porozumieniem stron,
czy po wypowiedzeniu jej ze strony pracownika.
Statystyki GUS pokazują, że około 300 tys. osób
rocznie odchodzi z pracy na własne życzenie
(np. w celu podjęcia innej), a ponad milion
umów rozwiązywanych jest za porozumieniem
stron. Rozwiązanie umowy wymaga przedłożenia
podpisanych dokumentów. Analogicznie jak
w pierwszym przykładzie, niewiele jest obecnie
rozwiązań pozwalających na przeprowadzenie
procesu zdalnie. Istotnym z punktu widzenia
szacowanego wolumenu procesem jest również
skierowanie pracownika na pierwsze i okresowe
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badania medycyny pracy. Większość nowych
pracowników zatrudnianych na podstawie umowy
o pracę musi przejść zestaw badań. Ta kwestia
dotyczy także pozostałych pracowników w firmie,
jako że badania takie są ważne terminowo.
Proces w tym przypadku obejmuje przekazanie
dokumentów pracownikowi oraz ich zwrot do
pracodawcy z podpisem poświadczającym odbiór.

Szacunkowa roczna liczba takich procesów to
ponad 8 milionów, przy założeniu, że połowa
pracujących wykonuje badania medycyny pracy
co roku. Kwalifikowane - pieczęć elektroniczna
lub podpis elektroniczne to usługi zaufania, które
mogłyby zostać wykorzystane w cyfryzacji tych
procesów.

 UBEZPIECZENIA
Proces przystępowania do ubezpieczenia mierzy się
z podobnymi wyzwaniami jak w przypadku wyżej
opisanej kwestii podpisywania umów w relacji
klient – instytucja komercyjnym. Z kolei procesem
specyficznym dla tego sektora jest zgłoszenie,
a następnie obsługa szkody ubezpieczeniowej.
Same tylko statystyki policji pokazują, że rocznie
w Polsce wydarza się około 400 tys. wypadków

samochodowych, a należy pamiętać, że szkody
ubezpieczeniowe dotyczą nie tylko pojazdów.
Proces cyfryzacji zgłaszania szkód dopiero się
zaczyna - pojawiają się procesy wykorzystujące
popularność smartfonów i dlatego bazujące
na procesach mobilnych. Usługi zaufania powinny
pomóc w budowy procesów end-to-end w tym
obszarze oraz ich popularyzacji

 DORĘCZENIA KORESPONDENCJI
Przykładem procesu o dużym wolumenie
i potencjale dla cyfryzacji jest także komunikacja
z potwierdzeniem odbioru. Poczta Polska
rocznie przewozi kilkaset milionów przesyłek
rejestrowanych, a do tej liczby należy także dodać
przesyłki transportowane przez firmy kurierskie.

Usługa kwalifikowanych elektronicznych doręczeń
jest tak opracowana od strony regulacyjnej, aby
właśnie przynieść narzędzia wprost umożliwiające
migrację tradycyjnej korespondencji do kanału
elektronicznego.

Potencjałkomercjalizacjiusługzaufaniawprostwynika
zusługwrelacjibiznes–konsumentorazadministracja
–konsument,któredodziśniezostałyscyfryzowane.
Podpisywanieumówopracę,podpisywanieumów
ousługitelekomunikacyjneczybankowe,korespondencja
pocztowazobywatelem/klientem-towysokowolumenowe
procesy,któredziękizaimplementowaniuprocesów
bazującychnausługachzaufaniamogązostaćprzeniesione
doświatawirtualnegoidziękitemudopełnićrewolucję
cyfrowąwPolsce.
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2. Współpraca biznesu z sektorem publicznym w obszarze usług zaufania
Głównym celem rozporządzenia eIDAS
jest zwiększenie zaufania do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym poprzez
zapewnienie wspólnych podstaw dla bezpiecznej
interakcji elektronicznej między obywatelami,
przedsiębiorstwami i organami publicznymi.
Takie podejście w zamyśle prawa UE ma podnieść
efektywność publicznych i prywatnych usług online,
e-biznesu i e-handlu w Unii Europejskiej.
Usługi zaufania są z założenia dostarczane przez
sektor prywatny. Zadaniem państw członkowskich
jest tutaj stworzenie mechanizmów nadzorczych
nad usługami oraz zapewnienie akceptacji usług
zaufania w systemach elektronicznej administracji.
Dotychczas podmioty prywatne były angażowane
w dostarczenie infrastruktury na potrzeby realizacji
projektów administracyjnych, natomiast usługi
całościowo były samodzielnie realizowane przez
administrację publiczną - w wielu sytuacjach
podstawowym argumentem dla takiej realizacji
było bezpieczeństwo administracji jako takiej.

Wprowadzenie ram świadczenia i kontrolowania
przez państwo usług zaufania pozwala
na wykorzystanie dostarczanych usług na potrzeby
prowadzonych przez administrację postępowań.
Model zastosowania usług zaufania w zadaniach
publicznych będzie znacznie bardziej efektywny,
bo wykorzystywać będzie infrastrukturę
finansowaną głównie przez podmioty prywatne,
natomiast ich wykorzystanie na potrzeby usług
administracji publicznej będzie stanowić dodatkowy
element portfolio usługowego.
Dobrym przykładem takiego wykorzystania
potencjału usług jest realizacja z bankami procesu
wnioskowania o 500+ czy możliwość dostępu do
usług publicznych w oparciu o bankową tożsamość.
Prawdziwą rewolucję przyniesienie wdrożenie
platform komercyjnych pozwalających na realizację
usług administracji publicznej, doręczanie pism
i przechowywanie dokumentów w realizowanych
sprawach administracyjnych.

3. Nowe technologie na rynku
Zapotrzebowanie ze strony rynku dostawców
usług cyfrowych na narzędzia związane ze zdalną
identyfikacją, uwierzytelnieniem, oświadczeniem
woli, a z drugiej strony dynamiczny rozwój
technologii i gotowość użytkowników do
skorzystania z coraz bardziej zaawansowanych
rozwiązań powodują wprowadzanie nowych
narzędzi. Poniżej przyjrzymy się, w jaki sposób
owe narzędzia mogą stać się usługami zaufania
lub być z nimi zintegrowane. W szczególności przy
analizie tych rozwiązań istotne jest spojrzenie,
na ile są one zgodne z normami eIDAS dla usług
zaufania lub na ile są gotowe do dostosowania do
tych reguł. Idealnym rozwiązaniem jest bowiem
znalezienie takiego podejścia, które pogodzi
nowoczesną, bezpieczną i wygodną dla klienta
technologię z takim jej opisem i dostosowaniem
prawnym, aby skutki jej stosowania były przejrzyste
i pewne dla wszystkich stron transakcji, jak również
miały moc dowodową w przypadku ewentualnych
późniejszych wątpliwości czy sporów.
Sam podpis elektroniczny w myśl rozporządzenia
eIDAS poza samą certyfikacją kluczy
przechowywanych po stronie użytkownika może
być także usługą zaufania. Rozporządzenie
eIDAS daje możliwość stosowania podpisów
serwerowych, gdzie klucze są składowane
po stronie udostępniającego usługę, natomiast
uwierzytelnienie się do usługi odbywa się
na podstawie innych mechanizmów - haseł
jednorazowych, tokenów lub zidentyfikowanych
urządzeń mobilnych.
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 PODPIS ONLINE W CHMURZE
Podpis online w chmurze polega na wirtualizacji
urządzenia do składania podpisu elektronicznego,
które jest utrzymywane przez dostawcę usługi
zaufania. Usługodawca na certyfikowanym
urządzeniu utrzymuje klucze kryptograficzne,
w taki sposób, że dostęp do nich ma wyłącznie
podpisujący po silnym uwierzytelnieniu. Dzięki
takiemu podejściu podpis elektroniczny jest
składany w aplikacji udostępnianej przez internet,
bez konieczności posiadania dodatkowych

urządzeń i bez konieczności przywiązania do
konkretnej stacji roboczej. Pozostałe cechy takiego
podpisu i możliwości wykorzystania nie różnią
się od tych, które związane były ze stosowaniem
karty kryptograficznej. Certyfikat takiego podpisu
jest wydawany przez dostawcę usługi zaufania
– centrum certyfikacji. Strona ufająca, czyli
weryfikujący ten podpis, nie rozróżnia podpisów
serwerowych od tradycyjnych - „karcianych”.

Marcin Szulga
Dyrektor Departamentu Badań I Rozwoju Usług Zaufania
Pion Usług Bezpieczeństwa i Zaufania, Asseco Data Systems S.A.
Rozporządzenie eIDAS uwalnia rynek usług zaufania online. Odpowiada na artykułowane przez wiele
lat w stosunku do usługi podpisu elektronicznego oczekiwania przedsiębiorców domagających się
automatyzacji procesów biznesowych (M2M) i udostępnienia usługi podpisu elektronicznego przede
wszystkim na urządzeniach mobilnych.
Wprowadzenie podpisów serwerowych umożliwiło przeniesienie kart kryptograficznych z rąk klientów do
infrastruktury usługodawców. Dzięki temu uzyskano nieosiągalną dotychczas użyteczność korzystania
z podpisu. Podpisanie dokumentu jest teraz tak proste jak wysłanie SMS-a czy zrealizowanie przelewu
bankowego. Nie ma technicznych przeszkód, by aplikacja do podpisu znalazła się w smartwatchu,
telefonie czy systemie infotainment w samochodzie. Dzięki temu „podążać za użytkownikiem” w chmurze
mogą nie tylko dokumenty, ale także usługi zaufania. Przeniesienie karty kryptograficznej do chmury stało
się możliwe dzięki wprowadzeniu dodatkowych zabezpieczeń związanych z uwierzytelnianiem i kontrolą
dostępu. Stosowane są tutaj powszechnie znane rozwiązania wykorzystywane np. w zdalnym dostępie
do systemów bankowych. W porównaniu do kart kryptograficznych, zwiększono kontrolę i monitoring
transakcji podpisów serwerowych, co nie tylko poprawia bezpieczeństwo, ale przede wszystkim umożliwia
konstrukcję nowych modeli biznesowych zakładających płatności za pojedyncze wykorzystanie usługi.
Dzięki temu poprawiono użyteczność biznesową podpisu kwalifikowanego, osiągając obniżenie kosztów
korzystania z podpisu zarówno dla klientów, jak i usługodawców.

 PODPIS W LOCIE
Nową techniką podpisu elektronicznego jest
stosowanie podpisu w locie - „signature on the
fly”, który polega na wykonaniu operacji podpisu
na podstawie identyfikacji podpisującego
i przygotowaniu danych do składania podpisu
na czas samego złożenia podpisu, ich certyfikacji,
użyciu i zniszczeniu.
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Główną zaletą jego zastosowania jest brak
konieczności utrzymywania kluczy do składania
podpisu w urządzeniu, ponieważ są one
tymczasowe. Bardzo ważnym elementem
stosowania takich podpisów jest ich nowy model
biznesowy, dzięki któremu płaci się tylko za złożenie
pojedynczego podpisu, a nie za utrzymywanie
certyfikatu przez okres jednego lub dwóch lat.
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Usługa podpisu w locie realizowana jest za pomocą
aplikacji lub strony WWW służącej do podpisywania
dokumentów. Najważniejszym elementem usługi
jest dokonanie identyfikacji podpisującego
i przekazanie jego środków identyfikacji do usługi
podpisującej. W szczególności środki identyfikacji
mogą mieć postać biletu SAML. Usługa podpisu
elektronicznego udostępnia podpisującemu

środowisko do składania podpisu, informując
o skutkach jego złożenia i treści podpisywanego
dokumentu. Zgoda na złożenie podpisu uruchamia
proces podpisywania, w ramach którego dane
zawarte w środkach identyfikacji elektronicznej są
wykorzystywane do wygenerowania certyfikatu dla
podpisującego.

Artur Miękina
Kierownik Zespołu Projektów Kluczowych
Pion Usług Bezpieczeństwa i Zaufania, Asseco Data Systems S.A.
Na rynku usług zaufania wygrają te podmioty, które podejmą działania innowacyjne w zakresie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego w chmurze czy też tzw. onboardingu online, czyli szybkiego
i zdalnego rejestrowania użytkowników, oraz strategiczną współpracę z podmiotami oferującymi usługi
biznesowe, np. wykorzystującymi wcześniejszą, zdalną rejestrację użytkowników. Możliwość konkurowania
z innymi europejskimi graczami na rynku wymaga znaczącego uproszczenia procedur i mechanizmów
kontaktu z klientem, otwarcia się na nowe modele biznesowe oraz budowy szerokiej współpracy
partnerskiej, w szczególności z dostawcami aplikacji i rozwiązań dla biznesu. Dzięki usługom zaufania, tak
naprawdę tylko sektor komercyjny jest w stanie wykreować wartość dodaną na rynku przy jednoczesnej
optymalizacji kosztów operacyjnych.

 WIDEOIDENTYFIKACJA
Art. 24 pkt. 1 eIDAS wymienia następujące mechanizmy weryfikacji tożsamości użytkownika:

Wydając kwalifikowany certyfikat dla usługi zaufania, kwalifikowany dostawca usług zaufania
weryfikuje, za pomocą odpowiednich środków i zgodnie z prawem krajowym, tożsamość i,
w stosownym przypadku, wszelkie specjalne atrybuty osoby fizycznej lub prawnej, której wydaje
kwalifikowany certyfikat.

Informacje, o których mowa w akapicie pierwszym, są weryfikowane przez kwalifikowanego dostawcę usług
zaufania albo bezpośrednio, albo polegając na stronie trzeciej zgodnie z prawem krajowym:
przez fizyczną obecność osoby fizycznej […];
zdalnie, przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej […];
za pomocą certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub kwalifikowanej pieczęci
elektronicznej […];
przy użyciu innych metod identyfikacji uznanych na szczeblu krajowym, które zapewniają pewność
równoważną, pod względem wiarygodności, fizycznej obecności. Równoważna pewność musi być
potwierdzona przez jednostkę oceniającą zgodność.
W ramach tzw. „Questions & Answers on Trust Services under eIDAS” zostało opisane podejście Komisji
Europejskiej do kwestii wideoidentyfikacji zgodnie z poniższym.
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Czy kwalifikowany dostawca usług zaufania (QTSP), wydając certyfikat kwalifikowany, może zweryfikować
tożsamość osoby fizycznej lub prawnej z wykorzystaniem wideoidentyfikacji?
Tak, QTSP wydając kwalifikowany certyfikat może identyfikować osoby przy użyciu wideoidentyfikacji,
o ile takie warunki są dopuszczalne na poziomie kraju członkowskiego i jednocześnie jest zgodna
z rozporządzeniem eIDAS.
W szczególności wynika to z art. 24.1 d) eIDAS:

Wydając kwalifikowany certyfikat dla usługi zaufania, kwalifikowany dostawca usług zaufania
weryfikuje, za pomocą odpowiednich środków i zgodnie z prawem krajowym, tożsamość i,
w stosownym przypadku, wszelkie specjalne atrybuty osoby fizycznej lub prawnej, której wydaje
kwalifikowany certyfikat.
Informacje, o których mowa w akapicie pierwszym, są weryfikowane przez kwalifikowanego
dostawcę usług zaufania albo bezpośrednio, albo polegając na stronie trzeciej zgodnie z prawem krajowym:
[…]
d) przy użyciu innych metod identyfikacji uznanych na szczeblu krajowym, które zapewniają pewność
równoważną, pod względem wiarygodności, fizycznej obecności. Równoważna pewność musi być
potwierdzona przez jednostkę oceniającą zgodność.
Metoda wideoidentyfikacji, oprócz uznania jej na poziomie kraju członkowskiego, musi więc zapewniać
poziom bezpieczeństwa równoważny do metody tradycyjnej (osobistej weryfikacji), a całość powinna zostać
poddana audytowi zgodności. W Polsce wideoidentyfikacja działa od niedawna w sektorze bankowym
za sprawą Alior Banku i estońskiego oddziału Inbank Polska, jak również Banku Zachodniego WBK.
Wideoidentyfikacja jest obecnie również weryfikowana pod względem formalnym przez KNF, GIIF, a nawet
GIODO. W ostatniej opinii KNF została pod określonymi warunkami uznana za poprawną w kontekście
narzędzia identyfikacji i uwierzytelniania klienta. Trudno jednak sobie wyobrazić, aby taka procedura wideo
była zabroniona, zwłaszcza że opcję taką przewiduje rozporządzenie eIDAS.
Bez wątpienia ta metoda pozwoli świadczyć i oferować usługi zaufania całkowicie zdalnie na całym świecie.

 UWIERZYTELNIENIE BIOMETRYCZNE
Stosowanie dotychczasowych rozwiązań
uwierzytelniania coraz częściej jest wspierane
mechanizmami biometrycznymi. Można w tym
zakresie wskazać następujące rozwiązania wiodące:
 biometria linii papilarnych – stosowana szeroko
w zakresie rozwiązań match-on-card oraz
komponentów biometrycznych w smartfonach,
 biometria twarzy – przy zastosowaniu
nowoczesnych trójwymiarowych kamer
w telefonach komórkowych ma stanowić
podstawowy mechanizm uwierzytelniania,
 biometria głosowa – wykorzystywana
w systemach zdalnych, umożliwiająca po stronie
serwerowej dodatkowy faktor uwierzytelniania,
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 biometria podpisu odręcznego –
pozwalająca na podstawie złożonego
w dedykowanym czytniku podpisu odręcznego
na uwierzytelnienie i autoryzację do usługi,
w tym także usługi złożenia podpisu
elektronicznego,
 inne metody biometryczne.
Należy zaznaczyć, że stosowanie metod
biometrycznych do uwierzytelnienia stanowi tylko
jeden czynnik tego procesu, zaś bezpieczeństwo
wymaga zastosowania dodatkowego czynnika
bazującego na wiedzy lub posiadaniu. Głównym
ograniczeniem stosowania metod biometrycznych
jest występowanie bezpiecznych czytników
pozwalających na pobranie cech biometrycznych
oraz weryfikację żywotności.
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 ELEKTRONICZNY BIOMETRYCZNY PODPIS JAKO PODPIS
WŁASNORĘCZNY
Zastosowanie odpowiednich rozwiązań
technicznych pozwala na uznanie podpisu
odręcznego zebranego za pomocą narzędzi
biometrycznych jako podpisu własnoręcznego.
Realizacja takiego podpisu wymaga zastosowania
specjalistycznych czytników oraz zabezpieczenia
kryptograficznego procesu podpisywania.
Rozwój tego rodzaju podpisu może stanowić
konkurencję dla podpisów elektronicznych,

a jego naturalność w kontekście podpisu takiego
samego jak na papierze zadecydować o przewadze
w niektórych procesach biznesowych. Obecnie
ten rodzaj podpisu jest stosowany chociażby
przez kurierów w procesie doręczania przesyłek.
Podpisy te są także stosowane z powodzeniem
w zamkniętych środowiskach – na przykład
w niektórych bankach.

 WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNEJ IDENTYFIKACJI
Elektroniczna identyfikacja jest mechanizmem
prawnym wprowadzonym rozporządzeniem eIDAS
i służącym do potwierdzenia tożsamości osób
i podmiotów w internecie. W kontekście Artykułu 24
eIDAS naturalne jest wykorzystanie elektronicznej
identyfikacji o poziomie wiarygodności średnim
przez kwalifikowanych dostawców usług
zaufania. Stosowanie identyfikacji może mieć
zastosowanie zarówno w procesie on-boardingu
(rejestracji subskrybenta), jak i późniejszego jego
uwierzytelnienia w usługach. Model identyfikacji
elektronicznej bazuje na korzystaniu z publicznych
lub prywatnych usług identyfikacji – w zależności
od przyjętego krajowego modelu identyfikacji.
W Polsce model identyfikacji elektronicznej jest
oparty głownie o federację prywatnych dostawców
identyfikacji.
Systemy identyfikacji elektronicznej będą
funkcjonowały w modelach integrowanych przez
węzły identyfikacji, które pośredniczą w procesie

identyfikacji. Prywatni dostawcy usług zaufania
zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mają
możliwości korzystania bezpośrednio z publicznego
systemu identyfikacji, natomiast mogą integrować
się bezpośrednio z dostawcami usługi identyfikacji
lub wykorzystać usługę węzła identyfikacji.
Funkcjonowanie tzw. notyfikowanych środków
identyfikacji elektronicznej w oparciu o Węzeł
UE (transgraniczny), będzie dostępne jedynie
dla podmiotów publicznych, wobec powyższego
prywatni dostawcy usług będą zmuszeni do
bezpośredniej integracji lub wykorzystania węzłów
komercyjnych.
Rozwiązania powszechne, takie jak identyfikacja
Google lub Facebook nie spełniają minimalnego
poziomu wiarygodności, wobec czego ich
wykorzystanie może mieć jedynie charakter
wspomagający.

 MOBILE CONNECT
Mobile Connect jest rozwiązaniem uwierzytelnienia
z wykorzystaniem telefonu komórkowego, opartym
o bezpieczeństwo i aplikację karty SIM. Zaletą
mechanizmu Mobile Connect jest funkcjonowanie
na telefonach bez internetu. Obecnie w Polsce
Mobile Connect nie dysponuje identyfikacją
elektroniczną, a jedynie mechanizmami
uwierzytelniania. Do czasu powiązania MC
z jakimś IDP pozostaje tylko sprawny mechanizm
uwierzytelniania. Wykorzystanie Mobile Connect
i integracja z systemem może stanowić przewagę
konkurencyjną w obszarze usług operatorów
telekomunikacyjnych.
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 SYSTEMY MOBILNE TYPU PUSH
Aktualnie następuje bardzo silny rozwój mechanizmów aplikacyjnych do uwierzytelniania opartych o tzw.
mechanizm Push. Jest on dość bezpieczny jako mechanizm uwierzytelniania, z powodzeniem stosowany
np. w bankowości elektronicznej. Stanowi ważną alternatywę np. dla haseł jednorazowych i systemów
opartych o SMS.

 INTEGRACJA Z FIDO
FIDO stanowi nowy mechanizm uwierzytelniania oparty o tokeny i przekazywanie informacji
kryptograficznych pomiędzy uwierzytelnianym a uwierzytelniającym. Podstawowym mechanizmem FIDO
jest token techniczny lub programowy służący do uwierzytelniania. Integracja z FIDO może być rozważana
w kontekście tych rozwiązań, które już wykorzystują ten mechanizm (np. banki).

 BLOCKCHAIN A USŁUGI ZAUFANIA
Trwały nośnik jest bardzo ważnym elementem
obrotu gospodarczego, usług bankowych
i ubezpieczeniowych, ze względu na wymagania
prawne związane ze świadczeniem tych usług.
Obecnie podstawowymi mechanizmami z obszaru
usług zaufania, które adresują wymagania
trwałego nośnika, są pieczęć elektroniczna oraz
elektroniczne doręczenie. Ich rozwój w najbliższych
latach będzie wspomagał budowę rozwiązań
wszędzie tam, gdzie dowody zrealizowanej
usługi lub podjętych zobowiązań muszą być
skutecznie przekazane klientowi. W tym względzie
mechanizmy opisane rozporządzeniem eIDAS,
w szczególności kwalifikowane, stanowią
rozwiązania zaakceptowane i powszechnie uznane
prawnie w całej Unii Europejskiej, w tym także
w Polsce.
Technologia blockchain w najbliższych latach
może stać się jednym z wiodących mechanizmów
w budowaniu bezpiecznej wymiany dokumentów
i wartości niematerialnych pomiędzy stronami
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biznesowymi. Jej skuteczność jest udowodniona
wieloma rozwiązaniami już funkcjonującymi
w obszarze finansowym. Podstawowym blokerem
dzisiejszego rozwoju blockchain jest brak rozwiązań
prawnych pozwalających na łatwe i powszechne
uznanie dowodów w postaci łańcucha bloków.
Opory w tym zakresie mogą dotyczyć szczególnie
obszaru komunikacji z administracją publiczną
oraz z konsumentem. Niewątpliwie technologia
łańcucha bloków będzie tworzyła nowe możliwości
dla realizacji wymagań dostarczenia dokumentów
w postaci trwałego nośnika i docelowo może
zastąpić dzisiaj funkcjonujące rozwiązania PKI,
dominujące w zakresie usług zaufania.
Bardzo ciekawym połączeniem rozwiązań prawnych
oraz nowych technologii może być rozwój usług
zaufania opartych o blockchain, gdzie mechanizmy
technologiczne będą gwarantowane przez
dostawcę usługi zaufania, który przykładowo
zagwarantuje dostarczenie dowodów w postaci
akceptowalnej przez sąd, gdy nastąpi taka potrzeba.
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4. Monetyzacja rynku
Zgodnie z wielokrotnie wspominanym w raporcie
rozporządzeniem eIDAS, usługi zaufania są
odpłatne. Celem tej zasady jest zapewnienie
otwartości i wolności tego rynku, również
w takim względzie, aby podmioty państwowe nie
zmonopolizowały go, wykorzystując swoją siłę
regulacyjną oraz przewagę wynikającą z mocnych
kanałów potencjalnej dystrybucji takich usług.
Polityka cenowa okazała się niezaprzeczalną
barierą rozwoju kwalifikowanego podpisu
elektronicznego w dotychczasowej postaci, dlatego
właściwe przemyślenie i uplasowanie polityki
cenowej nowych usług musi być poprzedzone
właściwą analizą ekonomiczną, uwzględniającą
szerokie spektrum kosztów, przychodów
i oszczędności płynących z wdrożenia tych usług
przy zabezpieczaniu transakcji elektronicznych.
W budowanych modelach biznesowych należy
uwzględnić zarówno oszczędności wynikające
z możliwości migracji procesów do tej pory
realizowanych w formule offline do kanałów
elektronicznych, jak również zwiększone
zabezpieczenie transakcji, gdy na przykład
rozważamy migrację rozwiązań już funkcjonujących
w formule elektronicznej, ale nie kwalifikowanej
(np. migracja autoryzacyjnych kodów SMS
na podpis w locie przy podpisywaniu umów
w ramach systemów transakcyjnych bankowości

elektronicznej). Takie szersze podejście pozwoli
nam na sformułowanie bardziej elastycznej
polityki cenowej, w której wcale nie klient
końcowy będzie musiał być obciążony kosztem
wydania usługi zaufania czy skorzystania z niej,
ale koszty te będzie mógł na przykład ponosić
usługodawca usługi cyfrowej, gdyż ten sposób
będzie wciąż bardziej ekonomiczny niż dotychczas
stosowane rozwiązania. Innym modelem może
być tzw. „bundle”, czyli oferowanie uniwersalnej
usługi wygodnego (np. „chmurowego”) podpisu
elektronicznego czy też dostępu do uniwersalnego
portalu pocztowego bazującego na usłudze
„eDelivery”, w ramach szerszych ofert – np.
pakietów dla klientów biznesowych operatorów
komórkowych czy banków.
Inną kwestią pozostaje model monetyzacji
w przypadku relacji B2B, głównie w obszarze
wykorzystania usług zaufania typu pieczęcie
elektroniczne między bankami, podmiotami
trzecimi (TPP) a wystawcami certyfikatów. Tutaj
kluczowe będzie stworzenie takiego modelu,
w którym będzie możliwe uzyskanie odpowiedniej
równowagi między oczekiwaniami cenowymi
poszczególnych podmiotów a kosztami reasekuracji
ryzyk przez dostawcę certyfikatów.

Artur Józefiak
Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Cyfrowego, Accenture
Obserwując rozwój rynku usług cyfrowych, sądzę, że dla usług zaufania nadszedł przełomowy
moment: upowszechnienia lub pozostania rozwiązaniem niszowym, jak dzieje się dotychczas. Wzrost
zapotrzebowania na te usługi wynika z faktu, że proste procesy biznesowe czy administracyjne zostały
już scyfryzowane, a teraz pojawia się zapotrzebowanie na digitalizację bardziej skomplikowanych
usług - takich które wymagają wysokiego poziomu wiarygodności stron i operacji.
Z jednej strony, usługi zaufania mają spory potencjał: są one dobrze przygotowane od strony technicznej,
zwiększyła się ich dostępność i łatwość wykorzystania (np. podpis z chmury) oraz coraz powszechniej
powołują się na nie regulacje.
Jednak równolegle rośnie im konkurencja. Zarówno ze strony wschodzących technologii, jak blockchain,
który jest często prezentowany (niekoniecznie poprawnie), jako zapewniający to, co oferują wybrane usługi
zaufania. Drugim wyzwaniem jest popularne, szczególnie poza Europą podejście, w którym potrzeba
wysokiej wiarygodności i bezpieczeństwa jest zapewniania innymi metodami – zaawansowaną analityką
czy stosowaniem wielu równolegle aplikowanych czynników o niższym poziomie wiarygodności. Takie
podejście preferują giganci tacy, jak Google czy Facebook.
Musimy mieć świadomość, że adresatem usług zaufania ostatecznie nie są obywatele, ale biznes,
któremu są one potrzebne, jako element składowy usług oferowanych do klientów. Dlatego kluczem
do popularyzacji usług zaufania jest przekonanie Dostawców Usług Cyfrowych, że warto z nich
korzystać, bo dają wysokie bezpieczeństwo, i jednocześnie są łatwe do skonsumowania, zapewniają
interoperacyjność i nie są drogie. To jest najlepsza droga do ich popularyzacji w Polsce.
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PERCEPCJA ROZWOJU USŁUG ZAUFANIA - GŁOSY
EKSPERTÓW

Rynek usług zaufania, którego podstawowe
usługi, potencjał i uwarunkowania działania
przedstawiliśmy powyżej, znajduje się aktualnie
w bardzo ważnym momencie. Zapotrzebowanie
na migrację procesów biznesowych,
konsumenckich oraz administracyjnych jest
wysokie, a wszystko wskazuje na to, że będzie nadal
dynamicznie rosnąć. Zabezpieczenie dowodowe
i odpowiednie umocowanie w regulacjach również
pozostaje bardzo istotne. Instytucje komercyjne
i publiczne szukają metod, aby kolejne swoje
procesy móc w pełni scyfryzować i udostępnić jak
najszerszej rzeszy klientów. Jednocześnie końcowi
użytkownicy deklarują, że chcieliby jak najwięcej
czynności wykonywać online – analogicznie jak
to robią aktualnie, gremialnie korzystając z usług
finansowych online.
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Pozostaje jednak otwartym pytanie, na ile właśnie
usługi zaufania będą tym sposobem, który
będzie w stanie odpowiedzieć na przedstawione
wyzwania i potrzeby rynku. Z jednej strony
dzięki rozporządzeniu eIDAS nastąpiło wyraźne
ustandaryzowanie regulacyjne tych usług.
Z drugiej rynek, przynajmniej w Polsce, rozwija
się dość powoli, co sprawia, że usługodawcy
budują i rozwijają swoje specyficzne rozwiązania,
pozwalające im optymalizować bieżące procesy
biznesowe oraz migrować biznes do kanałów
elektronicznych, a do tych rozwiązań potrafią
skutecznie przekonać swoich klientów.
Postanowiliśmy poprosić wiodących ekspertów
z rynku o wypowiedzi dotyczące głównych
wyzwań, wątpliwości oraz kontrowersji związanych
z usługami zaufania. Poniżej zamieszczamy te
cenne głosy, które dużo wnoszą w dyskusję wokół
zagadnienia, czy usługi zaufania rzeczywiście mają
potencjał, aby stać się impulsem do kolejnego
przełomu w rynku usług online w naszym kraju.
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Czy banki jako organizacje posiadające bezpieczne,
audytowane systemy potrzebują usług zaufania?
Systemy informatyczne banków i procesy, które są przez nie obsługiwane, należą do najściślej
uregulowanych. Wydawałoby się zatem, że poziom ich zabezpieczeń nie wymaga usług zaufania.
Nie zmienia to faktu, że bank zabezpiecza swoje własne systemy, a przez to przede wszystkim
swoje interesy, a nie klienta. Tę lukę idealnie wypełniają usługi zaufania, z elektronicznym
doręczeniem na czele. Niezależna trzecia strona – dostawca usług zaufania – nie reprezentuje
interesów żadnego z uczestników wymiany korespondencji, zapewniając nienaruszalność jej treści
i identyfikację tożsamości nadawcy i odbiorcy. Potrzebę niezależności dostrzegł również UOKiK, wskazując
na to, że – bardzo bezpieczne skądinąd – systemy bankowości internetowej nie są właściwe do komunikacji
między klientem a bankiem z użyciem tzw. „trwałego nośnika”. Taką funkcję doskonale uzupełniają usługi
zaufania.
Łukasz Czechowski, Dyrektor Biura Informatyki,
Poczta Polska Usługi Cyfrowe sp. z o.o.

Jak zbudować efektywną platformę doręczeń elektronicznych
dokumentów w Polsce?
Każdy pewnie przeżył sytuację, gdy nie było nas w domu, a przyszedł list polecony albo poszliśmy
na pocztę po pracy, a ta była zamknięta. Niewątpliwie bardzo potrzebne jest zbudowanie systemu
elektronicznych doręczeń. W mojej ocenie powinno to być połączenie usług komercyjnych
z centralną platformą zbudowaną przez administrację. Dlaczego? Bardzo możliwe, że centralna
platforma w oczach użytkowników byłaby szybciej akceptowalna niż różne platformy komercyjne.
Z drugiej jednak strony powinniśmy mieć możliwość bezpiecznego podłączenia do tej platformy swojej
ulubionej skrzynki e-mail. Nie chciałbym mieć kolejnego loginu i hasła do nowej platformy. Chciałbym
wykorzystać to, z czego korzystam na co dzień, np. login i hasło bankowości elektronicznej. Osobnym
problemem jest potwierdzenie odbioru przesyłki. Według mnie moglibyśmy stosować Profil Zaufany, Podpis
Elektroniczny czy też tożsamość bankową (projektowane mojeID).
Krzysztof Polcyn, Menedżer Projektów Innowacyjnych,
Bank Zachodni WBK, Biuro Innowacji Cyfrowej, Zespół Projektowania Innowacji
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Czy pieczęć elektroniczna daje możliwości oświadczenia woli
w szerokim zakresie biznesowym?
Pieczęcie elektroniczne służą
zapewnieniu integralności
i autentyczności dokumentów
elektronicznych wydawanych przez
osoby prawne, a także
uwierzytelnieniu wszelkich zasobów cyfrowych tej
osoby, takich jak kod oprogramowania lub serwery.
Zakres zastosowania pieczęci elektronicznych jest
zatem szeroki. Pieczęcie elektroniczne, służąc jako
dowód wydanego dokumentu elektronicznego przez
daną osobę prawną, dają pewność co do
pochodzenia i integralności treści dokumentu.
Istotnym celem wykorzystywania pieczęci
elektronicznych w biznesie jest między innymi
zabezpieczenie dowodów z transakcji
elektronicznych, co znacznie usprawnia
i zabezpiecza funkcjonowanie dokumentów
w cyberprzestrzeni. Warto podkreślić, iż pieczęcie
elektroniczne mogą być używane jako dowody
w postępowaniach sądowych we wszystkich
państwach członkowskich, co stanowi ich ogromną
wartość w elektronicznym obrocie gospodarczym.
Zgodnie z zasadą niedyskryminacji, pieczęciom
elektronicznym, zarówno zwykłym, jak
i zaawansowanym, nie można odmówić skutku
prawnego tylko z tego powodu, że pieczęć ta ma
postać elektroniczną lub że nie spełnia wymogów
dla kwalifikowanych pieczęci elektronicznych.
Kwalifikowane pieczęcie elektroniczne korzystają
natomiast z domniemania integralności danych
i autentyczności pochodzenia tych danych, z którymi
kwalifikowana pieczęć jest powiązana. Ponadto,
kwalifikowana pieczęć elektroniczna oparta
na certyfikacie wydanym w jednym państwie
członkowskim jest uznawana za kwalifikowana
pieczęć elektroniczną we wszystkich pozostałych
państwach członkowskich.
dr Magdalena Marucha Jaworska,
Expert of Innovations and FutureTech

Z dniem 1 lipca 2016 roku do
polskiego prawa zostało
wprowadzone nowe narzędzie,
wcześniej nie istniejące - pieczęć
elektroniczna, a właściwie to trzy jej
odpowiedniki: zwykła pieczęć elektroniczna,
zaawansowana pieczęć elektroniczna oraz
kwalifikowana pieczęć elektroniczna. Niestety ani
w ustawie o usługach zaufanych, ani w innym
polskim akcie prawnym nie określono, jakie skutki
prawne (poza wskazanymi w eIDAS) może
wywoływać to narzędzie. Zgodnie
z rozporządzeniem eIDAS, użycie kwalifikowanej
pieczęci elektronicznej wywołuje skutek uzyskania
domniemania autentyczności i integralności
opatrzonego pieczęcią dokumentu (czyli “oryginału”
w świecie rzeczywistym), co skrupulatnie jest
wykorzystywane przez biznes dla zabezpieczania
dokumentów w sferze dowodowej (silny dowód
z dokumentu, w sporach sądowych oraz przed
organami administracji). Nie uregulowano jednakże
skutków zaawansowanej pieczęci ani zwykłej
pieczęci elektronicznej, przez co praktyczne ich
zastosowanie jest znikome. Nie wykorzystano także
nowego narzędzia do zmian w polskim prawie,
umożliwiających rezygnację lub fakultatywne
wykorzystanie pieczęci elektronicznej w miejscu,
gdzie przepisy prawa wymagają pieczęci lub
pieczątki (swoją drogą należy przeprowadzić audyt
zasadności konieczności opatrywania danego
rodzaju dokumentu pieczęcią lub pieczątką). Nie
przeprowadzono zmian legislacyjnych w zakresie
wykorzystani pieczęci elektronicznej do powiązania
z możliwością składania oświadczeń przez podmiot
używający pieczęci, na wzór niektórych państw
wspólnotowych (kwestia ta wymaga jednakże
dogłębnej analizy i szerszej dyskusji). Inaczej
ujmując, wydaje się, iż polski ustawodawca nie
dostrzegł walorów pieczęci elektronicznych i ich
kwalifikowanych postaci, poprzestając
na regulacjach rozporządzenia, pomimo możliwości
głębszego wykorzystania i zmiany przepisów, które
dla depapieryzacji mają podstawowe znaczenie.
prof. n. dr hab. Dariusz Szostek,
radca prawny, naukowiec, wykładowca WPiA UO
oraz Akademii Koźmińskiego, partner zarządzający
w Kancelarii Prawnej Szostek-Bar i Partnerzy, autor
szeregu publikacji dot. nowych technologii
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Kwalifikowany podpis elektroniczny tylko na karcie wydanej
użytkownikowi czy również zdalne i serwerowe podpisy
w chmurze
Zmiany zachowań społeczeństwa,
jakie obserwujemy od 10 lat (od
momentu pojawienia się smartfonów)
wskazują, że w najbliższych latach
kluczowe będzie budowanie usług
na platformach zdalnych, mobilnych. Dlatego
popularność rozwiązań opartych o karty, pendrive
czy inne trwałe nośniki będzie spadać. Rozwój usług
cyfrowych powinien spowodować znaczny wzrost
zapotrzebowania na podpisy zdalne (chmurowe),
które możemy wykorzystać w każdym możliwym
miejscu, o każdej porze i z dowolnego urządzenia
podłączonego do Internetu, oczywiście
pod warunkiem zapewnienia takim usługom
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, a nad tym
czuwają wykwalifikowani audytorzy oraz nadzór
w Ministerstwie Cyfryzacji. Wierzę zatem, że zdalny
kwalifikowany podpis elektroniczny będzie silnie
obecny w naszym życiu.
Krzysztof Polcyn, Menedżer Projektów
Innowacyjnych, Bank Zachodni WBK, Biuro
Innowacji Cyfrowej, Zespół Projektowania
Innowacji

Obecnie proponowana forma usługi
kwalifikowanego podpisu
elektronicznego opiera się jedynie
na kartach z chipem i jest oferowana
przez 5 podmiotów: Polska
Wytwórnia Papierów Wartościowych SA, Krajowa
Izba Rozliczeniowa SA, Enigma Systemy Ochrony
Informacji sp. z o.o., Eurocert sp. z o.o., Asseco Data
Systems SA. Jednocześnie użytkownicy coraz
częściej korzystają z urządzeń typu mobile (smartfon
oraz tablet) do załatwiania spraw biznesowych,
przez co wykorzystanie modelu karty z chipem jest
bardzo utrudnione, a wręcz niemożliwe. Również nie
wszystkie laptopy posiadają wbudowane czytniki
smartcard, przez co użytkownik musi instalować
dodatkowe oprogramowanie do obsługi kart, aby
móc elektronicznie podpisać dokument. Coraz
powszechniejsze jest wykorzystanie usług Security
as a Service, w tym usługi podpisu cyfrowego
w chmurze. Chmurowe usługi spełniają wymagania
bezpieczeństwa określone w FIPS 140-2 do
zarządzania cyfrowymi kluczami.
Obecny ekosystem wspiera rozwój cyfrowego
podpisu w chmurze. Powstały takie inicjatywy jak
FIDO Alliance, które zrzesza największych
dostawców technologii oraz różne instytucje
biznesowe (finansowe oraz telekomunikacyjne)
w celu wypracowania nowoczesnego standardu
uwierzytelnianiu na podstawie certyfikatu
w chmurze. W 2017 standard wypracowany przez
FIDO Alliance został pozytywnie oceniony przez
W3C. Obecnie na świecie jest ponad 300 urządzeń
dostosowanych do wykorzystania standardu
i korzysta z niego ponad 1.5 miliarda użytkowników
na świecie. Obecne inicjatywy prowadzą do
rozpowszechnienia usług podpisu w chmurze
z wykorzystaniem bezpiecznych urządzeń
spełniające międzynarodowe standardy.
Karol Mazurek, Dyrektor Zarządzający Accenture
w Polsce
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Czy funkcjonowanie zwykłych usług zaufania ma uzasadnienie
w kontekście bezpieczeństwa i powszechnej rozpoznawalności
usług kwalifikowanych?
Świadome korzystanie z nowoczesnych technologii i używanie usług zaufania, takich jak podpisy
i pieczęcie elektroniczne, ich walidacja oraz konserwacja, elektroniczne znaczniki czasu czy
usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, zdecydowanie przyczyni się do zapewnienia
bezpieczeństwa obrotu w środowisku cyfrowym na rynku europejskim. W tym kontekście również
ważne jest podkreślenie zasady niedyskryminacji, która ma zastosowanie do takich usług
zaufania, jak podpisy i pieczęci elektroniczne, elektroniczne znaczniki czasu czy dokumenty elektroniczne,
a także usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Nie można zatem odmawiać skutku prawnego ani
dopuszczalności dowodu w postępowaniu sądowym wyłącznie z tego powodu, że wskazane powyżej usługi
zaufania mają postać elektroniczną lub nie spełniają wymagań dla kwalifikowanych usług zaufania. Zatem
każdy przedsiębiorca korzystający z usług zaufania ma pewność, że tak zabezpieczone dokumenty
elektroniczne mogą być przedstawione w postępowaniu sądowym, na przykład jako dowód integralności treści
i autentyczności dokumentów elektronicznych (pieczęcie elektroniczne), umożliwiający ustalenie tożsamości
podmiotu składającego pieczęć oraz zapewniające integralność treści dokumentu (zaawansowana pieczęć
elektroniczna), złożenia określonego oświadczenia woli (podpisy elektroniczne i zaawansowane podpisy
elektroniczne), w określonym czasie (elektroniczne znaczniki czasu).
dr Magdalena Marucha Jaworska, Expert of Innovations and FutureTech

Rządowa platforma doręczeń elektronicznych a kwalifikowane
usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
Potrzebę stworzenia efektywnego systemu doręczeń elektronicznych wyrażają zarówno podmioty
publiczne (sądy) jak i komercyjne (banki, przedsiębiorstwa) - szybkie, tanie i prawnie skuteczne
doręczenie (zrównane z pocztą i z osobistym doręczeniem) jest jedną z najbardziej
wyczekiwanych usług zaufania. Dlatego po pierwsze musimy przygotować legislację dla
prawnego uznawania e-doręczeń bez względu na to, kto komu doręcza i w jakim celu. Po drugie,
musimy zdefiniować standardy organizacyjne i techniczne tak, aby adresaci mogli korzystać ze wskazanego
przez siebie adresu elektronicznego mając pewność, że na ten adres będzie wpływać wszelka kierowana do
nich korespondencja. Dla zapewnienia powszechności e-doręczeń, musimy dać możliwość korzystania z
nieodpłatnej korespondencji elektronicznej z podmiotami publicznymi - to zapewni rządowa platforma. A
otwarcie rynku dla konkurencyjnych dostawców, da obywatelom i przedsiębiorcom możliwość wyboru tego,
który najlepiej spełni ich potrzeby w komunikacji z innymi podmiotami.
Karol Okoński, wiceminister cyfryzacji
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Usługi zaufania, zaimplementowane w już istniejących oraz nowych procesach cyfrowych, mogą
przyczynić się do kolejnego przełomu na rynku online w Polsce. Powinniśmy wykorzystać potencjał
regulacyjny, jaki daje rozporządzenie eIDAS i wylistowane w jego ramach usługi, jeżeli chcemy jako
rynek i kraj zrealizować ambitne cele związane z cyfryzacją. Wnioski z naszego Raportu, skłaniają nas
do wskazania szczególnie na takie cele jak:
 skuteczne i powszechne zastąpienie listów poleconych bezpieczną korespondencją elektroniczną
(w tym listów z i do urzędów administracji publicznej),
 masowe podpisywanie w formie elektronicznej umów cywilnoprawnych, umów o pracę,
kontraktów między podmiotami gospodarczymi, umów i aneksów w relacji klient – instytucja
komercyjna,
 upowszechnienie dokumentów elektronicznych w obiegu gospodarczym oraz w relacji
przedsiębiorców i obywateli z administracją publiczną.
Podpis elektroniczny i pieczęć elektroniczna, weryfikacja oraz doręczenie są usługami zaufania
zabezpieczającymi transakcje elektroniczne, gwarantującymi integralność i poufność danych,
a przede wszystkim niezależne i uznane prawnie dowody z przeprowadzonej transakcji. Używanie
usług zaufania w rzeczywistości zmniejsza koszty budowy usług i systemów teleinformatycznych,
ponieważ nie wymaga inwestycji na zapewnienie integralności i zabezpieczenie materiału
dowodowego z realizowanych procesów.

Wartości korzystania  z usług zaufania:
 oszczędności na systemach zabezpieczających - stosowanie rozwiązań ustandaryzowanych
i posiadających jednoznaczne umocowanie regulacyjne,
 w przypadku już funkcjonujących procesów cyfrowych, usługi zaufania mogą pomóc w lepszej
integralności i zabezpieczeniu materiału dowodowego z realizowanych procesów,
 w przypadku procesów biznesowych, konsumenckich, związanych z administracją publiczną,
które nie doczekały się jeszcze w ogóle swoich „odsłon” w środowisku elektronicznym, dzięki
odpowiednio wprowadzanym usługom zaufania będzie można przeprowadzić ich pełną
cyfryzację.

P

Wysoki potencjał nowych usług zaufania w kontekście bieżącego zapotrzebowania rynkowego
widzimy przede wszystkim w takich usługach jak elektroniczne doręczenie (eDelivery), podpis
w locie oraz pieczęć elektroniczna.
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Warunkiem realizacji pozytywnego scenariusza rozwoju rynku usług zaufania, jest na pewno aspekt
świadomościowy i edukacyjny – nad świadomością istnienia potrzeb w tym zakresie trzeba pracować
zarówno wśród prawodawców i decydentów, jak i w instytucjach komercyjnych i administracyjnych
oraz wśród końcowych klientów. Duża skłonność polskiego społeczeństwa do innowacji (poczucie,
że „trzeba iść do przodu”, aby być na bieżąco – doświadczenie ostatnich 25 lat, również w średnim
i starszym pokoleniu), powoduje, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo realizacji tego
scenariusza.
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Kolejnym katalizatorem rozwoju jest modyfikacja dotychczasowych modeli cenowych dla rynku.
Warunkiem upowszechnienia usług zaufania w nowej odsłonie jest zdecydowane zmniejszenie
kosztu realizacji usług zaufania (e-podpisu) w stosunku do bieżących warunków cenowych lub
wręcz ponoszenie kosztu przez usługodawcę, ze względu na uzyskiwanie korzyści w innym
polu. Samo otwarcie usługodawców na płacenie za te usługi, podobnie jak za elektroniczną
identyfikację zabezpieczaną przez dostawców tożsamości, powinno przyczynić się do rozwoju
rynku. Standaryzacja usług czy wręcz częściowe współwykorzystywanie infrastruktury, np. poprzez
powstanie integratorów/platform różnych usług zaufania, pozwoli małym i mniej zaawansowanym
technologicznie podmiotom na wejście na rynek jako dostawcy usług cyfrowych.
Kolejnym czynnikiem niezbędnym do potencjalnego sukcesu jest odpowiednia polityka państwa,
a w szczególności zapewnianie warunków prawnych i kontrolnych dla funkcjonowania rynku, przy
równoczesnym powstrzymaniu się przed działaniami monopolizującymi poszczególne strumienie
usług – tak aby rozwiązania komercyjne mogły swobodnie współistnieć, a nawet się wspierać czy
też integrować z usługami zapewnianymi przez administrację (np. podpis w nowym elektronicznych
dowodzie osobistym czy planowana do wdrożenia państwowa usługa doręczeń elektronicznych).
Rola państwa będzie polegała również na zaadresowaniu luk w legislacji w innych domenach niż
tylko cyfryzacja. Dotyczy to na przykład aktualnych wymogów dokumentacji papierowej i podpisu
odręcznego czy też wyzwań związanych z brakiem akceptacji dokumentów elektronicznych przez
wiele domen publicznych – na przykład sądownictwo.

P

Wdrożenie nowych usług zaufania stworzy również przestrzeń dla nowych firm – start-upów, które
będą miały szansę, aby kreatywnie wykorzystując potencjał podpisu w locie, elektronicznej pieczęci
czy elektronicznego doręczenia, budować nieznane dotąd produkty i usługi w przestrzeni wirtualnej.
Usługi zaufania razem z tworzącym się rynkiem elektronicznej identyfikacji (eID) mają potencjał
ukonstytuowania całego ekosystemu cyfrowego łączącego administrację publiczną, duże instytucje
komercyjne (sektor finansowy, energetyczny czy telekomunikacyjny) oraz dynamiczne start-upy.
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SŁOWNIK POJĘĆ
Certyfikat pieczęci elektronicznej

poświadczenie elektroniczne, które łączy dane służące do walidacji pieczęci elektronicznej z osobą
prawną i potwierdza nazwę tej osoby.

Certyfikat podpisu elektronicznego

poświadczenie elektroniczne, które przyporządkowuje dane służące do walidacji podpisu
elektronicznego do osoby fizycznej i potwierdza co najmniej imię i nazwisko lub pseudonim tej
osoby.

Certyfikat uwierzytelniania witryn internetowych

S

poświadczenie, które umożliwia uwierzytelnianie witryn internetowych i przyporządkowuje witrynę
internetową do osoby fizycznej lub prawnej, której wydano certyfikat.

Dane identyfikujące osobę

zestaw danych umożliwiających ustalenie tożsamości osoby fizycznej lub prawnej, lub osoby
fizycznej reprezentującej osobę prawną.

Dane służące do składania pieczęci elektronicznej

niepowtarzalne dane, które podmiot składający pieczęć wykorzystuje do złożenia pieczęci
elektronicznej.

Dane służące do składania podpisu elektronicznego
unikalne dane, których podpisujący używa do składania podpisu elektronicznego.

Dane służące do walidacji

dane używane do walidacji podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej.

Dokument elektroniczny

każda treść przechowywana w postaci elektronicznej, w szczególności tekst lub nagranie
dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne.

Dostawca usług zaufania

osoba fizyczna lub prawna, która świadczy przynajmniej jedną usługę zaufania, jako kwalifikowany
lub niekwalifikowany dostawca usług zaufania.

eIDAS

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.

Elektroniczny znacznik czasu

dane w postaci elektronicznej, które wiążą inne dane w postaci elektronicznej z określonym czasem,
stanowiąc dowód na to, że te inne dane istniały w danym czasie.

Identyfikacja elektroniczna

proces używania danych w postaci elektronicznej identyfikujących osobę, unikalnie
reprezentujących osobę fizyczną lub prawną, lub osobę fizyczną reprezentującą osobę prawną.
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Jednostka oceniająca zgodność

jednostka określona w art. 2 pkt 13 rozporządzenia (WE) nr 765/2008, która jest akredytowana
zgodnie z tym rozporządzeniem jako właściwa do przeprowadzania oceny zgodności
kwalifikowanego dostawcy usługi zaufania i świadczonych przez niego kwalifikowanych usług
zaufania.

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna

zaawansowana pieczęć elektroniczna, która została złożona za pomocą kwalifikowanego urządzenia
do składania pieczęci elektronicznej i która opiera się na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci
elektronicznej.

S

Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia
elektronicznego

usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, która
a) jest świadczona przez co najmniej jednego kwalifikowanego dostawcę usług zaufania;
b) z dużą dozą pewności zapewnia identyfikację nadawcy;
c) zapewnia identyfikację adresata przed dostarczeniem danych;
d) wysłanie i otrzymanie danych jest zabezpieczone w taki sposób, by wykluczyć możliwość
niewykrywalnej zmiany danych;
e) każda zmiana danych niezbędna do celów wysłania lub otrzymania danych jest wyraźnie
wskazana nadawcy i adresatowi danych;
f) data i czas wysłania, otrzymania i wszelkiej zmiany danych są wskazane za pomocą
kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.

Kwalifikowana usługa zaufania

usługa zaufania, świadczona przez kwalifikowanego dostawcę usługi zaufania która spełnia
stosowne wymogi określone w rozporządzeniu eIDAS.

Kwalifikowane urządzenie do składania podpisu
elektronicznego/ pieczęci elektronicznej

urządzenie do składania podpisu elektronicznego/pieczęci elektronicznej, które spełnia
odpowiednie wymogi określone w załączniku II do rozporządzenia eIDAS w szczególności
gwarantuje poufność danych używanych do złożenia podpisu elektronicznego i ich unikalność;
uniemożliwia pozyskania danych służących do składania podpisu elektronicznego oraz skuteczną
ochronę podpisu elektronicznego przed sfałszowaniem za pomocą aktualnie dostępnych
technologii; skutecznie chroni przed użyciem danych do podpisu przez osoby trzecie.
kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego
certyfikat podpisu elektronicznego, który jest wydawany przez kwalifikowanego dostawcę usług
zaufania i spełnia wymogi określone w załączniku I  do rozporządzenia eIDAS, w szczególności:
a) wskazuje, że certyfikat został wydany jako kwalifikowany;
b) wskazuje wystawcę certyfikatu;
c) wskazuje co najmniej imię i nazwisko podpisującego lub jego pseudonim;
d) dane służące do walidacji podpisu elektronicznego, które odpowiadają danym służącym do
składania podpisu elektronicznego;
e) wskazuje dane dotyczące początku i końca okresu ważności certyfikatu;
f) zawiera niepowtarzalny identyfikator certyfikatu;
g) informacja czy dane do składania podpisu znajdują się w kwalifikowanym urządzeniu do składania
podpisu elektronicznego.

Kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej

certyfikat pieczęci elektronicznej, który jest wydawany przez kwalifikowanego dostawcę usług
zaufania i spełnia następujące wymogi określone w załączniku III do rozporządzenia eIDAS.
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Kwalifikowany certyfikat uwierzytelniania
witryn internetowych

certyfikat uwierzytelniania witryn internetowych, który jest wydawany przez kwalifikowanego
dostawcę usług zaufania i spełnia wymogi określone w załączniku IV do rozporządzenia eIDAS.

Kwalifikowany dostawca usług zaufania

dostawca usług zaufania, który świadczy przynajmniej jedną kwalifikowaną usługę zaufania
i któremu status kwalifikowany nadał krajowy organ nadzoru – w Polsce Ministerstwo Cyfryzacji.

Kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu

elektroniczny znacznik czasu, który wiąże on datę i czas z danymi tak, aby w wystarczający sposób
wykluczyć możliwość niewykrywalnej zmiany danych; jest oparty jest na precyzyjnym źródle czasu
powiązanym z uniwersalnym czasem koordynowanym; oraz jest zapewniona jego autentyczność
i integralność.

S

Kwalifikowany podpis elektroniczny

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

Pieczęć elektroniczna

dane w postaci elektronicznej dodane do innych danych w postaci elektronicznej lub logicznie
z nimi powiązane, aby zapewnić autentyczność pochodzenia oraz integralność powiązanych danych.

Podmiot składający pieczęć

osoba prawna, która składa pieczęć elektroniczną.

Podpis elektroniczny

dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi
w postaci elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis.

Podpisujący

osoba fizyczna, która składa podpis elektroniczny.

Strona ufająca

osoba fizyczna lub prawna, która polega na identyfikacji elektronicznej lub usłudze zaufania.

System identyfikacji elektronicznej

system identyfikacji elektronicznej, w ramach którego wydaje się środki identyfikacji elektronicznej
osobom fizycznym lub prawnym, lub osobom fizycznym reprezentującym osoby prawne.

Środek identyfikacji elektronicznej

materialna lub niematerialna jednostka zawierająca dane identyfikujące osobę i używana do celów
uwierzytelniania dla usługi online.

Urządzenie do składania pieczęci elektronicznej

skonfigurowane oprogramowanie lub skonfigurowany sprzęt, które wykorzystuje się do składania
pieczęci elektronicznej.

Urządzenie do składania podpisu elektronicznego

skonfigurowane oprogramowanie lub skonfigurowany sprzęt, które wykorzystuje się do składania
podpisu elektronicznego.
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Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego

usługa umożliwiająca przesłanie danych między stronami trzecimi drogą elektroniczną
i zapewniająca dowody związane z posługiwaniem się przesyłanymi danymi, w tym dowód wysłania
i otrzymania danych, oraz chroniąca przesyłane dane przed ryzykiem utraty, kradzieży, uszkodzenia
lub jakiejkolwiek nieupoważnionej zmiany.

Usługa zaufania

usługa elektroniczna zazwyczaj świadczona za wynagrodzeniem, obejmująca:
a) tworzenie, weryfikację i walidację podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych lub
elektronicznych znaczników czasu, usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz
certyfikatów powiązanych z tymi usługami; lub
b) tworzenie, weryfikację i walidację certyfikatów uwierzytelniania witryn internetowych; lub
c) konserwację elektronicznych podpisów, pieczęci lub certyfikatów powiązanych z tymi usługami.

Uwierzytelnianie

S

proces elektroniczny, który umożliwia identyfikację elektroniczną osoby fizycznej lub prawnej, lub
potwierdzenie pochodzenia oraz integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Walidacja

proces weryfikacji i potwierdzenia ważności podpisu elektronicznego lub pieczęci.

Zaawansowana pieczęć elektroniczna

pieczęć elektroniczna, która
a) jest unikalnie przyporządkowana podmiotowi składającemu pieczęć;
b) umożliwia ustalenie tożsamości podmiotu składającego pieczęć;
c) jest składana przy użyciu danych służących do składania pieczęci elektronicznej, które podmiot
składający pieczęć może, mając je z dużą dozą pewności pod swoją kontrolą, użyć do złożenia
pieczęci elektronicznej; oraz
d) jest powiązana z danymi, do których się odnosi, w taki sposób, że każda późniejsza zmiana
danych jest rozpoznawalna.

Zaawansowany podpis elektroniczny

podpis elektroniczny, który
a) jest unikalnie przyporządkowany podpisującemu;
b) umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego;
c) jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego, których
podpisujący może, z dużą dozą pewności, użyć pod wyłączną swoją kontrolą; oraz
d) jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest
rozpoznawalna.
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