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Wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,

W związku ze statuowanym w art. 137 ustawy z dn. 5 września 2016 o usługach 

zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016, poz. 1579) obowiązkiem 

zaprzestania z dn. 1 lipca 2018 stosowania do składania zaawansowanych podpisów 

elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych funkcji skrótu SHA-1 pragnę 

uprzejmie przypomnieć o obowiązku dostosowania systemów informatycznych zawierających 

funkcjonalność składania lub weryfikacji podpisu elektronicznego. W roku 2017 zakończone 

zostało przygotowanie nadzorowanych przez Ministra Cyfryzacji kwalifikowanych dostawców 

usług zaufania, którzy uruchomili urzędy certyfikacji przystosowane do świadczenia usług na 

nowych algorytmach oraz udostępniają testowe certyfikaty, w tym również zgodne z nowymi 

standardami dla profili certyfikatów kwalifikowanych. W związku z wprowadzaną zmianą 

technologiczną kwalifikowani dostawcy usług zaufania służą szczegółowymi informacjami 

odnośnie zmian w parametrach świadczonych usług zaufania. 

Proszę o przekazanie Państwa pionom informatycznym lub instytucjom 

współpracującym i podległym prośby o sprawdzenie oraz dostosowanie aplikacji i systemów 

na które wpłynie przewidziana w ustawie zmiana oraz upowszechnianie informacji. 

Dostosowanie aplikacji dostarczanych przez centra certyfikacji nastąpi co do zasady poprzez 

ich aktualizację. W przypadku podmiotów rozwijających własne oprogramowanie 

z elementem składania i weryfikacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych niezbędny 

jest uwzględnienie zmiany w projekcie lub skorzystanie z asysty technicznej. W przypadku 

deweloperów oprogramowania, w tym zwłaszcza systemów EZD lub ESP z wsparciem dla e-

podpisu, zachęcam do przygotowania aktualizacji z wykorzystaniem nowszych bibliotek 

kryptograficznych. W odniesieniu do ważnych dokumentów podpisanych elektronicznie lub 
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znakowanych czasem na „starych” algorytmach zalecane jest rozważenie znakowania czasem 

dokumentów z wykorzystaniem znaczników czasu opartych na algorytmach z rodziny SHA2. 

W wyjątkowych przypadkach, gdy dostosowanie na czas okaże się niemożliwe należy 

pamiętać o zapewnieniu alternatywnego kanału w którym obsługa podpisu nastąpi 

z wykorzystaniem np. poprawionych aplikacji udostępnianych przez centra certyfikacji.

W przypadku innych niż wskazanych w ustawie zastosowań algorytmu SHA1 (np. 

w wewnętrznych infrastrukturach PKI) zalecamy przeprowadzenie oceny ryzyka związanego 

z dalszym eksploatowaniem narzędzi opartych o stare algorytmu oraz rozważenie zasadności 

i możliwości zmian. Zachęcamy do sprawdzenia czy w obszarze Państwa działalności istnieją 

branżowe zalecenia w zakresie zmiany algorytmów kryptograficznych. Przykładowo 

w zakresie płatności elektronicznych są to: „Guidelines on cryptographic algorithms usage 

and key management” (EPC342-08) wydawane przez European Payment Council.

Korzystając ze sposobności zachęcam do zaktualizowania terminologii stosowanej 

w systemach informatycznych, dokumentacji tych systemów, regulaminach wewnętrznych, 

stronach internetowych oraz różnego rodzaju formularzach do nomenklatury zawartej 

w rozporządzeniu eIDAS. Mimo upływu ponad dwóch lat od wejścia w życie oraz roku od 

wejścia do stosowania rozporządzenia eIDAS sporadycznie spotyka się nadal stosowanie pojęć 

takich jak np. „bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym 

certyfikatem”, które powinny być zastąpione pojęciem „kwalifikowany podpis elektroniczny”. 

Terminologia ta nie powinna być już stosowana z uwagi na uchylenie ustawy o podpisie 

elektronicznym. 

Z wyrazami szacunku,

ANNA STREŻYŃSKA

  Minister Cyfryzacji

  /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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Rozdzielnik:

Związek Banków Polskich

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

Izba Gospodarki Elektronicznej

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Konfederacja Lewiatan

Business Centre Club

Polska Izba Ubezpieczeń

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania

Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO

Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Stowarzyszenie Rozwoju Systemów Otwartych

Unia Metropolii Polskich

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Powiatów Polskich

Związek Miast Polskich

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych

Comarch S.A.

Sygnity S.A.

Asseco S.A.

Madkom S.A.

Maxto S.A.

COIG S.A.

IQ5 Sp. z o.o.

ABC Pro Sp. z o.o.

LTC Sp. z o.o.

Radix Sp. z o.o.

Sputnik Software Sp. z o.o.

Nabino Sp. z o.o.

E-Sudio Software s.j.

R-Data spółka z o.o.

TBD –Polska S.A.

Rekord SI sp. z o.o.

Reset2 Sp. z.o.o.
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