
 

Uwagi Polskiego Towarzystwa Informatycznego do projektu z dnia 13.05.2010 rozporządzenia MSWiA w sprawie 

zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.  
 
Lp. Przepis Treść uwagi  

1.  Uwaga ogólna Rozporządzenie nie ustala warunków korzystania z ePUAP, w szczególności nie odwołuje 

się do żadnych regulaminów. Dotychczas ePUAP działał na podstawie ustawy o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną i w zakresie obowiązków osób korzystających z ePUAP opierał 

się o regulamin, który akceptował użytkownik w momencie rozpoczęcia usługi. Przy 
przeniesieniu usług ePUAP na grunt ustawy o informatyzacji wymienione rozporządzenie te 

warunki korzystania powinno określać. W szczególności powinno określać: podstawowe 

warunki bezpieczeństwa w tym ochrony hasła, warunki poufności, warunki związane z 
ochroną danych osobowych jako podstawowe warunki korzystania z ePUAP.  

 

2.  §3.1 Platforma ePUAP  nie ograniczała dotychczas działania do osób posiadających PESEL. 

Ograniczenie takie wydaje się nieuprawnione w kontekście tego, że portal jest 

podstawowym mechanizmem komunikacji z administracją publiczną – w tym także 
podmiotów  zagranicznych np cudzoziemców  nie zamieszkałych w Polsce a będących 

rezydentami w  państwach UE   nie posiadających numeru PESEL. W tym sensie 

rozporządzenie dyskryminuje obywateli państwa UE.  

 

3.  §3.5 Zaproponowany przepis nie tylko uniemożliwia założenie konta osobie nie posiadającej 

numeru PESEL, ale także powoduje poważne zagrożenie bezpieczeństwa, polegające na 

możliwości ograniczenia dostępu do ePUAP wszystkim osobom, które dotychczas nie 

założyły konta a ich numery są publiczne (np. KRS). Drugim zagrożeniem jest udostępnienie 
tym sposobem kanału do weryfikacji numerów pesel osób fizycznych – co staje się 

nieuprawnionym udostępnieniem danych osobowych. Przypomnieć należy ,że numer 

PESEL to dana osobowa. 

 

4.  §4.5 Przepisy paragrafu 4 mówią o zakładaniu konta podmiotu a w przepisie pojawia się warunek 

do „identyfikatora użytkownika”. 
 

5.  §5.1 Ten przepis tak skonstruowany może nakładać na platformę ePUAP obowiązek weryfikacji, 

czy użytkownik ma jedno konto.  W takim przypadku on jest nierealizowalny. 
Proponowanym jest zapis, w którym nie jest możliwe posiadanie więcej niż jednego profilu 

zaufanego ePUAP. 

 

6.  §5.2 Zapis nieprecyzyjny. Celem jego powinno być wskazanie zależności pomiędzy kontami  



Lp. Przepis Treść uwagi  

podmiotów i kontami użytkowników. Dla przykładu – do każdego konta podmiotu może być 

przypisanych wiele kont użytkowników oraz konto użytkownika może być przypisane do 

wielu podmiotów. Za przypisanie użytkownika i nadanie mu uprawnień w ramach konta 
podmiotu odpowiada administrator podmiotu.  

 



 

Uwagi Polskiego Towarzystwa Informatycznego do projektu z dnia 12.05.2010 rozporządzenia MSWiA w sprawie 

szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący 

do identyfikacji użytkowników.  
 

Lp. Przepis Treść uwagi  

1.  Uwaga ogólna Rozporządzenie wymaga nie tylko  nałożenia warunków na systemy certyfikacyjne i 

systemy zarządzania tożsamością, ale także wskazania warunków wymaganych do 
bezpiecznego korzystania z tych systemów (czyli warunków na systemy autoryzujące wg 

słownika rozporządzenia). Rozporządzenie nie wskazując tych warunków uniemożliwia 

wykorzystanie certyfikatów i poświadczeń tożsamości w postępowaniu dowodowym .  

 

2.  §2 punkt 4)  Definicja systemu uwierzytelniania nieprawidłowa i powodująca problemy bowiem system  

certyfikacyjny nie służy do uwierzytelniania lecz do wydawania certyfikatów  – 

proponujemy usunąć.  

 

3.  §5 Paragraf wewnętrznie sprzeczny i nakładający warunki na systemy, które wskazanych usług 
nie dostarczają. Dla przykładu system certyfikujący nie dostarcza podpisów elektronicznych.  

Ze względu na uwagę do §2 punkt 4) proponujemy całkowicie usunąć treść ww. paragrafu i 

zastąpić zapisami: 
1. Bezpieczne wykorzystanie usług systemu certyfikacyjnego przez system 

autoryzujący wymaga weryfikacji podpisu elektronicznego i przechowywania 

potwierdzenia tej weryfikacji. 
2. Bezpieczne wykorzystanie usług systemu zarządzania tożsamością przez system 

zarządzania tożsamością wymaga przechowywania potwierdzeń lub identyfikatorów 

potwierdzeń z systemu zarządzania tożsamością 

 

 



 

Uwagi Polskiego Towarzystwa Informatycznego do projektu z dnia 12.05.2010 rozporządzenia MSWiA w sprawie 
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1.  Uwaga ogólna Rozporządzenie nie przewiduje w zakresie trybu wnioskowania o potwierdzenie profilu 

zaufanego odniesienia do warunków bezpieczeństwa dotyczących platformy ePUAP. W 
szczególności należy zauważyć, że moc prawna profilu zaufanego ePUAP jest zależna od 

zapewnienia poufności hasła dostępowego do platformy. W obecnych przepisach założenie 

profilu zaufanego nie wymaga od jego posiadacza zapewnienia podstawowych cech jakimi 
są: 

a. Poufność danych uwierzytelniających (hasła) 

b. Nie udostępniania konta ePUAP osobom trzecim 
c. W przypadku utraty kontroli nad kontem ePUAP zobowiązania do 

natychmiastowego unieważnienia profilu 
Brak nałożenia warunków na osoby korzystające z profilu zaufanego będzie skutkował 
całkowitym brakiem wartości dowodowej w zakresie jego wykorzystania.  

 

2.  §4 W momencie składania wniosku osoba wnioskująca powinna oświadczać, że konto ePUAP 

jest pod jej wyłączną kontrolą, nie będzie udostępniała haseł i konta innym osobom, oraz jest 
świadoma odpowiedzialności wynikającej z udostępnienia tych danych. 

 

 

 


