
Lp.
Rozdział, do treści którego 

zgłaszana jest uwaga 

Punkt, do treści którego zgłaszana 

jest uwaga (numer podany w 

spisie treści np. 5.1.1)

Strona, do treści której 

zgłaszana jest uwaga 
Treść uwagi

1. Wprowadzenie 1 Strona 6, Strona 7

Wprowadzenie powinno odnosić się jedynie do elementów 

opisanych standardem, nie może ono ustanawiać osobnego 

kontektsu niż sam standard. Przedstawione wprowadzenie 

sugeruje, że niniejszy załącznik obok standardu jest 

niezależnym zbiorem wymagań, jest to niezgodne z zasadami 

normalizacji, strukturą dokumentów normalizacyjny oraz nie 

wynika z treści standardu. W oczywisty sposób 

wprowadzenie załącznika standardu mogłoby naruszyć 

swobodę świadczenia kwalifikowanych usług zaufania i 

ingerować w architekturę takich rozwiązań, niedopuszczalne 

jest nakładanie w ten sposób wymagań na kwalifikowanych 

dostawców usług. 

2. Wprowadzenie Rysunek 1 Strona 6

Wprowadzanie rysunków na poziomie standardu powinno 

jednoznacznie wskazywać kontekst rysunku, jego znaczenie i 

zakres zastosowania.
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3. Wprowadzenie Rysunek 1 Strona 6

Wprowadzone rysunkiem określanie węzłów C1,C2,C3,C4 i 

kontynuowana w niniejszym dokumencie nie wynika ze 

standardu, jest przyjętą metodą opisu specyfikacji projektu 

CEF eDelivery – ten model nie powinien być stosowany w 

standaryzacji. 

4. Wprowadzenie Rysunek 1 Strona 6
Wprowadzony rysunkiem komponent „kolejka” nie wynika 

ze standardu a jedynie z referencyjnej implementacji, która 

nie powinna być częścią standardu.

5. Wprowadzenie Rysunek 2 Strona 7

„kontekst krajowego systemu doręczeń” daleko wykracza 

poza wymagania standaryzacji i nie powinien być częścią 

standardu. Niniejszy rysunek próbuje narzucić konkretną 

koncepcję architektoniczną budowy usługi RDE, czego 

standard nie powinien czynić, ze względu na naturalne 

ograniczenie rozwoju tego typu usług.

6. Wprowadzenie 1 Strona 7

Opisy na stronie 7 sugerujące niewykraczanie poza standard 

są dalece nieprawdziwe, ponieważ wymagają konkretnej 

implementacji standardu, co jest niezgodne z zasadami 

standaryzacji. 

8. Referencje 2 Strona 8

Załączniki do standardu nie mogą się powoływać na osobny 

materiał referencyjny, wszystkie referencje powinny zostać 

przywołane w głównej części standardu, oraz powinny zostać 

określone zakresy ich użycia. Powoływanie sią na nowe 

referencje czyni  dokument niezależnym od standardu

Referencje 2 Strona 8 Niezrozumiałe odwołanie do ETSI TS 119 495 V1.2.1 

9. Słownik pojęć i skrótów 3 Strona 9
Załącznik nie powinien tworzyć nowego słownika niezależnie 

od standardu



10. Słownik pojęć i skrótów 3 Strona 9
Załącznik nie powinien tworzyć nowego słownika niezależnie 

od standardu

11. Słownik pojęć i skrótów 3 Strona 11

Wprowadzanie definicji modelu czterostronnego na etapie 

załącznika do standardu w zakresie konkretnej 

implementacji CEF eDelivery jest naruszeniem zasad 

standaryzacji. Model funkcjonowania i interfejsowania usług 

został opisany na poziomie głównej części standardu

12. Słownik pojęć i skrótów 3 Strona 12

Wprowadzanie definicji CEF eDelivery – punkt dostępowy, 

który zgodnie z definicją eIDAS jest po prostu usługą 

doręczenia elektronicznego narusza strukturę i zrozumienie 

standardu

13. Słownik pojęć i skrótów 3 Strona 13 Niezrozumiała definicja i funkcja Kod własności ADE

14.
Wymagania do procesu

doręczeniowego end-to-end
Punkt  4.1.2 Strona 15

Pkt 1. Udostępnienie aplikacji klienckiej nie jest 

wymaganiem standardu i nie może stanowić wymagania 

załącznika

15.
Wymagania do procesu

doręczeniowego end-to-end
Punkt  4.1.2 Strona 15

Pkt 2 nie stanowi definicji normalizacyjnej i nie wiadomo co 

jest jego zakresem, jeżeli zostało opisane w prawie eIDAS to 

nie wymaga to żadnego dodatkowego wymagania, 

natomiast zapis może sugerować chęć wymuszenia 

stosowania jakiegoś mechanizmu uwierzytelniania bez 

wyjaśniania jego w standardzie



16.
Wymagania do procesu

doręczeniowego end-to-end
Punkt  4.1.2 Strona 15

Pkt 3 może być niedozwolonym rozszerzeniem, całość musi 

pozostawać w modelu wymagań normalizacyjnych, 

ponieważ naruszenie tych zasad może uniemożliwić 

funkcjonowanie usługi na styku z kwalifikowaną usługą i w 

oczywisty sposób naruszać wymaganie zgodności publicznej. 

Ważnym aspektem jest to, że minister nie zadeklarował 

jakości świadczonych przez siebie usług, nie dostarczył 

żadnych potwierdzeń bezpieczeństwa, integracja z tymi 

usługami nie może odbywać się na zasadach 

bezwarunkowego zobowiązania do używania jeżeli 

oferowane rozwiązania nie będą spełniać wymagań 

bezpieczeństwa i wymagań jakościowych

17.
Wymagania do procesu

doręczeniowego end-to-end
Rysunek 3 Strona 16

Dokumentacja CEF jest udostępniona na zasadzie otwartej 

licencji europejskiej, przerabianie rysunków bez powołania 

się na źródło wydaje się naruszeniem tej licencji

18.
Wymagania do procesu

doręczeniowego end-to-end
Punkt 4.1.3 Strona 16

Rozdział jest nieczytelny, zamiast niego KPRM powinien 

opublikować pełną specyfikację interfejsów usług 

utrzymywanych w imieniu ministra ds. informatyzacji

19.
Wymagania do procesu

doręczeniowego end-to-end
Punkt 4.1.4 Strona 18

Nie dotyczy usług świadczonych przez dostawców 

rejestrowanego doręczenia, całościowo wykracza poza 

zakres standardu



20.
Wymagania do procesu

doręczeniowego end-to-end
Punkt 4.2 do 4.8 Strony 17 - 24

O ile referencyjne protokoły powinny być opublikowane, a 

nawet można rozważyć w jaki sposób objąć je standardem to 

sposób stworzenia i opisu umieszczony w standardzie nie 

daje żadnych podstaw do właściwiej implementacji. 

Wprowadzenie LAA bez wyjaśnienia co to jest i do czego 

służy nie jest właściwe, dodatkowo opisy nie pozwalają 

stwierdzić co jest wymaganiem, co jest referencją, a co jest 

dobrą praktyką. Zawiłość, wielość odwołań powoduje wiele 

niejednoznaczności. Natomiast niektóre zapisy mogą wprost 

być sprzeczne zarówno ze stanem technologii, normami oraz 

stanem prawnym. Przykładowo wprowadzono termin 

bufora, który nie wynika ze standardu a jedynie z konkretnej 

implementacji, lub odniesienie się do nieaktualnej normy 

RFC7230 w zakresie udostępniania treści na stronach 

internetowych i próba zastosowania tej normy do dzielenia 

przesyłek.

21.

PMode (Processing Mode), jako

element niezbędny w

komunikacji zgodnej ze

standardem AS4

5 Strona 25
Rozdział 5 dotyczy pojedynczej implementacji i nie może być 

częścią standardu

22. Notyfikacje w procesie RDE 6 Strona 27

Jeżeli jakieś wymagania dotyczące powiadomień określone w 

rozdziale 6 powinny być stosowane to należy je w 

odpowiedni sposób (zgodnie z regułami tworzenia 

standardów) włączyć w główną część standardu

23. Dowody 7 Strona 30

Cały rozdział 7 jest zbędny i nie powinien być publikowany, 

ponieważ powiela treści standardu, nie może także nakładać 

dodatkowych wymagań wychodzących poza standard



24.
Adres do doręczeń

elektronicznych
8 Strona 42

Rozdział 8 wykracza poza definicję adresu do doręczeń 

nakazując stosowanie identyfikatorów oraz opisując 

procedury, które nie stanowią elementu standardu

25.
Obsługa wpisu do systemu

teleinformatycznego MC
9 Strona 47

Rozdział 9 powinien stanowić niezależną dokumentację 

funkcji i protokołów udostępnianych przez ministra ds. 

informatyzacji

26. Wymagania bezpieczeństwa 10 Strona 55

Wszystkie wymagania bezpieczeństwa zgodnie z normami 

zostały opisane w głównej części standardu – nie należy 

określać dodatkowych wymagań na poziomie załącznika. 

Dodatkowo w rozdziale 10 ujęto wymagania wymuszające 

konkretne działania na operatorze wyznaczonym, co stanowi 

jawne naruszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

operatora usługi. Takie nakazowe działania w standardzie 

mogą w efekcie spowodować brak odpowiedzialności 

dostawcy za działania i być w efekcie skutkiem incydentów 

podobnych do tych, które były szeroko opisywane w zakresie 

profilu zaufanego na portalu niebezpiecznik.pl

27.

Przekazywanie przez dostawcę

informacji o świadczonej

usłudze

11 Strona 59 Rozdział 11 wykracza poza zakres standardu

28. Dodatki 12 Strona 64
Rozdział 12 powinien być opublikowany przez ministra ds. 

informatyzacji jako dokumentacja referencyjna. 

32.


