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STANOWISKO  
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

 
Podpis elektroniczny, a ochrona danych osobowych 

 
Odnosząc się do stanowiska wielu publicystów1 oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(dalej „PUODO”), wyrażone w wystąpieniu do Ministra Cyfryzacji, Pana Marka Zagórskiego, dn. 14 
czerwca 2019 r., dotyczące możliwości naruszania ochrony osób fizycznych zagwarantowanej 
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) przekazujemy 
stanowisko Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (dalej „Izba” lub „PIIT”). Stanowisko to 
przedstawia opinię Izby odnośnie sposobu stosowania określonych działań pozwalających mitygować 
wskazane ryzyko. 
 

1. Ocena zasadności zmian w przepisach. 
Niezasadne jest postulowanie konieczności dokonania zmiany w przepisach dotyczących 

kwalifikowanych usług zaufania, w tym wydawania kwalifikowanych certyfikatów podpisu 
elektronicznego, w celu zapewnienia właściwej ochrony osób fizycznych poprzez zaniechanie 
używania w certyfikatach numeru PESEL jako identyfikatora tożsamości. Nowelizacja ustawy z dnia  
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 162)  
w sugerowanym kierunku nie rozwiąże problemu, lecz wręcz może spowodować negatywne 
konsekwencje w elektronicznym obrocie prawnym. Większość systemów informatycznych 
tworzonych i eksploatowanych przez administrację publiczną wykorzystuje numer PESEL, jako 
podstawowy i jedyny identyfikator osoby fizycznej. Podawanie tego numeru jest wymagane 
praktycznie przy każdym kontakcie z urzędem oraz w urzędowej korespondencji niezależnie, czy 
prowadzona ona jest w postaci papierowej, czy elektronicznej i niezależnie od tego, czy wymagany 
jest podpis, czy tego podpisu być nie musi. Inne negatywne konsekwencje zostaną przedstawione  
w dalszej części dokumentu. 

 
W ocenie Izby rozwiązania tego problemu należy szukać w kontekście wymagań wynikających 

z innych przepisów, co zostało przedstawione w dalszej części niniejszego pisma.   
 

2. Stanowisko PIIT w sprawie ryzyk wskazanych przez PUODO 
PIIT zgadza się ze stanowiskiem PUODO, również dostrzegając analogiczne zagrożenia 

naruszenia przepisów RODO związane z wykorzystaniem numeru PESEL. Poniżej prezentujemy nasz 
komentarz. 

 
Pierwszym z omawianych ryzyk, jest ryzyko wykorzystania danych do profilowania2 osoby 

fizycznej, w związku z wykorzystaniem informacji zawartych w numerze PESEL. Wskazać przy tym 
należy, iż jeżeli dany podmiot pozyska za pośrednictwem podpisu kwalifikowanego numer PESEL, to, 
aby móc wykorzystać informacje w nim zawarte do profilowania osoby fizycznej, ma obowiązek 
spełnić wymogi wynikające z przepisów prawa, w tym art. 6 ust. 1 RODO.  

 
Wskazać należy, iż dane osobowe mogą zostać pozyskane przez osoby nieuprawnione  

i przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO. Co w konsekwencji może prowadzić do profilowania 

                                                           
1 https://www.rp.pl/Firma/306199949-UODO-kwalifikowany-podpis-elektroniczny-jest-niezgodny-z-RODO.html 
https://www.cyberdefence24.pl/zagrozenie-dla-prywatnosci-osob-poslugujacych-sie-podpisem-
elektronicznym-prezes-uodo-reaguje   
2 Art. 4 ust. 4 RODO  

https://www.rp.pl/Firma/306199949-UODO-kwalifikowany-podpis-elektroniczny-jest-niezgodny-z-RODO.html
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osób fizycznych, bez ich wiedzy i zgody, w związku z nielegalnym wejściem w posiadanie informacji 
zawartych w numerze PESEL. 

 
Drugim ryzykiem jest nieuzasadnione ujawnienie daty urodzenia i płci, czyli danych, których 

ujawnienia dana osoba może sobie nie życzyć, szczególnie w sytuacji, kiedy obowiązek ich podania 
nie wynika z przepisów. Przeciwdziałanie pierwszemu zagrożeniu wymaga przestrzegania przez 
podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną zapewnienia pełnej poufności przetwarzanych 
informacji oraz stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do ujawnienia 
danych. Analogicznie w przypadku drugiego ryzyka – kiedy osoby nieupoważnione mogą wejść  
w posiadanie danych dotyczących wieku i płci, również kluczowe jest zapewnienie odpowiednich 
środków ochrony. Ryzyko to mogłoby być wyeliminowane tylko poprzez zmianę semantyki numeru 
PESEL albo wprowadzenia dodatkowego typu identyfikatora (lub nawet wielu), który byłby 
traktowany jako równoważny prawnie numerowi PESEL. W sytuacji, gdyby przyjąć rozwiązanie 
polegające na wprowadzeniu takiego „nowego numeru PESEL” (np. wyliczanego na podstawie 
obecnego lub losowo jemu przyporządkowany), to sugestią izby jest, aby był on wprowadzony na 
gruncie ustawy z dn. 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2010, nr 2017, poz. 1427). To 
proponowane rozwiązanie nie ograniczy jego stosowania wyłącznie do certyfikatów podpisu 
elektronicznego. Bowiem tylko poprzez ogólnie obowiązujący przepis można wymagać i oczekiwać 
przystosowania wszystkich systemów informatycznych (nie tylko administracji publicznej) do 
rozpoznawania i akceptacji alternatywnego numeru identyfikacji osobistej. 

 
3. Rekomendacje PIIT w sprawie wykorzystania numeru PESEL w kwalifikowanym podpisie 

elektronicznym. 
Umieszczanie identyfikatora  innego niż obecny numer PESEL w certyfikacie nie wymaga 

żadnych zmian ustawowych związanych z usługami zaufania. Podpis elektroniczny, a dokładnie 
umieszczony w jego strukturze certyfikat zawiera PESEL tylko w przypadku, gdy osoba wnioskująca  
o wydanie certyfikatu tak sobie życzyła (może to być inny unikalny numer w tym np. nr dowodu 
osobistego lub paszportu zgodnie ze stosownymi normami ETSI które to opisują). Numer PESEL jest 
wybierany (i z konieczności zalecany przez wystawców certyfikatów), bo tylko po tym numerze 
większość systemów administracji rządowej i samorządowej potrafi identyfikować nadawcę 
podpisanej korespondencji. W przypadku braku w certyfikacie numeru PESEL wiele osób  
(i reprezentowanych przez nie podmiotów) ma problemy w kontaktach z administracją. Podkreślić 
należy, iż poprawnie złożony podpis kwalifikowany posiadający inny identyfikator niż numer PESEL 
jest po prostu odrzucany, nie wspominając już o zagranicznych podpisach kwalifikowanych, które  
z natury rzeczy nie zawierają numeru PESEL. 
 

Wyeliminowanie identyfikatora PESEL z certyfikatu podpisu kwalifikowanego (jak również  
z podpisu osobistego3 i z podpisu zaufanego4) nie rozwiąże kompleksowo rozważanego problemu. 
Zagadnienie wprowadzenia polskiego identyfikatora osobistego nieposiadjącego informacji 
określających wiek i płeć obywatela było z różną intensywnością poruszane przynajmniej od 
kilkunastu lat, czyli od czasu upowszechniania się komunikacji elektronicznej, szczególnie  
z administracją publiczną. Niestety nigdy nie starczyło determinacji ustawodawcy, aby problem 
rozwiązać.  
 

                                                           
3 W rozumieniu art. 2 ust 1 pkt. 2 w zw. z art. 2 ust 1. pkt 9 Ustawy z dn. 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2010 nr 167, poz. 

1131). 
4 W rozumieniu art. 2 ust 1 pkt. 2 w zw. z art. 2 ust 1. pkt 9 Ustawy z dn. 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64, poz. 565). 
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Dziwi zatem obecnie szerzony w licznych publikacjach pogląd, że podpis elektroniczny jest „winny” 
naruszaniu RODO. W ocenie Izby podawane w mediach przykłady mają wpływ negatywny na 
intensywność toczącej się w środkach przekazu debaty, ich bezkrytyczne powtarzanie może 
prowadzić do niepokojących skutków.   I tak na przykład twierdzenie, że podpisywanie sprawozdań 
finansowych przekazywanych do KRS przez osoby funkcyjne spowodowało upublicznienie ich 
numerów PESEL jest chybione, w sytuacji, kiedy wszystkie te osoby figurowały już wcześniej  
w publicznie dostępnym rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości wymienieni z imienia i nazwiska wraz  
z numerem PESEL.W tym kontekście nie może być poważnie traktowany kolejny zarzut, że podpis 
elektroniczny ujawnia dane, które mogą być wykorzystane w celu kradzieży tożsamości. Izba 
zaznacza, iż te same dane oraz szereg dodatkowych (np. adres prowadzonej działalności, powiązania 
pomiędzy spółkami, bądź dane zawarte w Elektronicznych Księgach Wieczystych) zawarte są  
w rejestrach prowadzonych przez administrację i dostępne w łatwy sposób dla wielu obywateli. 
Poznanie tożsamości osoby fizycznej, czyli inaczej pozyskanie danych identyfikacyjnych (nie 
rozstrzygając, czy pozyskanie to nastąpiło w sposób uprawniony, czy też nieuprawniony) nie jest 
tożsame z możliwością „kradzieży” tożsamości i w dalszym kroku, wykorzystania tej tożsamości dla 
niezgodnych z prawem celów. Aby móc skutecznie działać, podając się za inną osobę (np. zawrzeć 
umowę, dokonać identyfikacji na infolinii banku czy też operatora telekomunikacyjnego), nie 
wystarczy wyłącznie znać jej dane identyfikacyjne. Należy dysponować środkami uwierzytelniającymi 
tożsamość danej osoby. W świecie tradycyjnych kontaktów takim środkiem jest np. dowód osobisty, 
a w świecie komunikacji elektronicznej  może to być znane tylko danej osobie hasło lub pozostające 
pod jej wyłączną kontrolą urządzenie np. generujące kody, które rozpoznaje system uwierzytelniający 
(identyfikujący) osobę fizyczną działającą w tym systemie.  Przekonanie, że ujawnienie numeru PESEL 
daje oszustowi możliwość np. wzięcia kredytu na osobę identyfikowaną danym numerem PESEL 
wynika z naiwności i braku zaufania do systemów i procedur bankowych opartych przede wszystkim 
na odpowiednich aktach prawnych, wskazujących na konieczność identyfikacji tożsamości osoby 
fizycznej. Oczywiście są usługi świadczone drogą elektroniczną, które nie spełniają podstawowych 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa identyfikacji i uwierzytelniania osób korzystających z tych 
systemów, ale to jest zupełnie inne zagadnienie i przeciwdziałaniu temu nie może sprowadzać się do 
utajnienia numeru PESEL w certyfikacie podpisu. Podpis elektroniczny (zawierający certyfikat  
z danym numerem PESEL) nie jest bytem samodzielnie ogólnodostępnym bez kontroli w sieci 
Internet. Podpis jest integralną częścią dokumentu. Większy niepokój może budzić ujawniania treści 
tego dokumentu niż podpisu i danych w nim zawartych. 

 
Rozwijając szerzej poruszony temat warto zauważyć, że kwalifikowany podpis elektroniczny 

jest takim samym instrumentem prawnym jak podpis własnoręczny. Stąd oczekuje się pewnych cech  
i wypełnienia szeregu funkcji, które są podstawą uznania danego artefaktu za podpis. Podpis, 
niezależnie od sposobu jego utrwalenia, jest zawsze powiązany z konkretną informacją, przeważnie 
tekstem stanowiącym oświadczenie woli osoby składającej podpis. Podpis nadaje temu oświadczeniu 
woli walor wiarygodności. Podpis, poprzez jednoznaczną identyfikację osoby podpisującej, pozwala 
określić (przeważnie poprzez dokonanie sprawdzenia w innych bazach lub rejestrach, w których ta 
osoba jest identyfikowana na podstawie tych samych danych), czy osoba podpisująca dokument była 
do tego uprawniona (np. czy jej podpis w analizowanym przypadku wywołuje odpowiedni skutek 
prawny, czy ta osoba jest pracownikiem danej jednostki organizacyjnej itp.). Co prawda podpis, dla 
swojej ważności, nie musi bezpośrednio wskazywać (identyfikować) osobę podpisującą, ale musi 
posiadać cechy pozwalające przypisać go do konkretnej osoby. Mogą to być cechy behawioralne (np. 
w przypadku podpisu własnoręcznego, często nieczytelnego) lub unikatowy (w skali globalnej) 
identyfikator w określony niepodważalny sposób powiązany z tożsamością podpisującego.  
W przypadku, gdy osoba podpisująca oświadczenie woli nie czyni tego w obecności strony 
akceptującej to oświadczenie (np. podpisywanie umowy, zlecenia, deklaracji itd. na odległość), strona 
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akceptująca dokument chciałaby móc tę osobę zidentyfikować w sposób wiarygodny i jednoznaczny 
na podstawie podpisu. W przypadku podpisu własnoręcznego z ostrożności biznesowej lub z wymogu 
prawnego strona akceptująca dokument żąda czasem notarialnego potwierdzenia autentyczności 
podpisu (niekoniecznie w postaci aktu notarialnego). W takim potwierdzeniu są zawarte 
jednoznaczne dane identyfikacyjne, a w przypadku obywatela polskiego również numer PESEL. 
Wskazać należy, iż czynność taka wiąże się z kosztami i wpływa na wydłużenie realizacji sprawy  
w związku z koniecznością uzyskania wspominanego potwierdzenia. 

 
Podpis elektroniczny wykorzystywany jest przede wszystkim do podpisywania dokumentów 

przesyłanych droga elektroniczną, czyli bez osobistego kontaktu przedstawicieli zainteresowanych 
stron. O upowszechnieniu korzystania z usług świadczonych droga elektroniczną decyduje z jednej 
strony wygoda i prostota, a z drugiej bezpieczeństwo prawne. Intencją europejskiego prawodawcy 
jest, aby kwalifikowany podpis elektroniczny wpisywał się w te oczekiwania, co zostało wyrażone  
w przepisach rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 910/2014 w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania (eIDAS), które to przepisy obowiązują jednolicie we wszystkich 
państwach członkowskich. Dlatego identyfikacja osoby podpisującej dokument powinna być prosta  
i oczywista dla strony akceptującej dokument. Jeżeli certyfikat, za pomocą którego walidujemy 
podpis, zawiera krajowy numer identyfikacyjny właściciela certyfikatu, to identyfikacja jest łatwa  
i zrozumiała. Z tego punktu widzenia PESEL jest tu pożądanym identyfikatorem, bo jest powszechnie 
używanym w systemach publicznych i biznesowych, które wymagają jednoznacznego określenia 
tożsamości obywatela lub klienta, nawet w przypadku, gdy kontakt z nim odbywał się do tej pory 
drogą papierową.  

 
Można wskazać oczywiście przypadki i rozwiązania, które pozwalają jednoznacznie 

identyfikować osobę podpisującą na podstawie unikatowego identyfikatora, który nie jest 
powszechnie używanym identyfikatorem krajowym. Często zwraca się uwagę, że podpisywanie przez 
pracownika korespondencji służbowej nie musi wiązać się z ujawnianiem identyfikatora osobistego. 
Zamiast tego mógłby posługiwać się on unikatowym identyfikatorem „kadrowym”, a dokument byłby 
dodatkowo opatrzony elektroniczną pieczęcią reprezentowanego podmiotu. Jednak taka procedura 
spowodowałaby zawężenia obszaru stosowania podpisu elektronicznego bazującego na tym 
certyfikacie oraz wprowadziłaby dodatkowe utrudnienia w procesie wydawania tego certyfikatu  
i pewne wątpliwości przy jego akceptowaniu. Nawet jeżeli będą uzasadnione  
przypadki niepodawania numeru PESEL w certyfikacie, jak ten przytoczony powyżej, to, aby je 
obsłużyć w praktyce nie są wymagane żadne zmiany w przepisach dotyczących usług zaufania,  
a jedynie uzasadnienie biznesowe lub faktyczne, które spowoduje przystosowanie się segmentu 
rynku do akceptacji takich rozwiązań. Należy jednak pamiętać, że wszelkie rozwiązania odbiegające 
od powszechnie stosowanych, mimo że zgodne z prawem i standardami technicznymi, czynią te 
rozwiązania zamkniętymi i pozbawionymi cech interoperacyjności i transgraniczności.  

 
Zważywszy na powyższe należy podkreślić, że rozwiązanie przedstawionego problemu  

z pewnością nie wymaga zmian w zakresie regulacji dotyczących świadczenia usług zaufania, ale 
wymaga odpowiednich zmian w przepisach dotyczących ewidencja ludności, a także w innych 
przepisach, które zobowiążą administrację publiczna do akceptowania innych numerów 
identyfikacyjnych obywateli niż obecnie używany PESEL. 
 
PIIT jednocześnie deklaruje swój udział w pracach nad ww. zmianami, a także jest otwarta na 
spotkanie celem pogłębienia przedmiotowej problematyki. 
 
 


