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1. Polskie eID historycznie 
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Polski dowód osobisty 

pl.ID 
Warstwa graficzna 

Brak warstwy 

elektronicznej 

pl.ID – Polska karta eID 
Warstwa graficzna + Warstwa elektroniczna 

Wielofunkcyjny elektroniczny 

dowód tożsamości z „podpisem 

osobistym” i funkcją 

uwierzytelnienia w systemach IT 

jednostek sektora publicznego 

(administracja publiczna, pomoc 

społeczna, ochrona zdrowia itp.) 

W lutym 2013 roku ruszył 

projekt pl.ID, który nie 

uwzględniał warstwy 

elektronicznej 

Od marca 2015 obowiązuje 

nowy wzór dowodu osobistego  

Elektroniczny dowód osobisty musi zostać wdrożony w Polsce najpóźniej do  31.03.2019. Przekroczenie tego terminu oznacza stratę  

297 mln PLN przeznaczonych przez Komisję Europejską na projekt uwzględniający wdrożenie e-dowodów osobistych. 
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A tym czasem w polskiej bankowości... 

System płatności 

mobilnych  

BLIK 

 

 

Program 500+ 

 

 

 

 

Mobilne płatności 

zbliżeniowe HCE 

 

 

 

 

 

Biometria 
(bankomaty, oddziały, call 

centre, bankowość mobilna) 

 

 

 

Logowanie do ZUS 
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2. eID na świecie – Case Studies 
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Różne podejście do eID 

6 

Estonia 

- ujednolicony sposób uwierzytelniania 

Norwegia 
- różne metody uwierzytelniania  

Elektroniczny dowód osobisty  

z chipem zabezpieczonym numerem PIN 

 Identyfikacja podczas logowania się do 

internetowych usług bankowych; 

 Zakodowany podpis elektroniczny; 

 Przepustka do usług administracyjnych; 

 Pobieranie e-recept; 

 Prepaidowy bilet komunikacji miejskiej; 

 Uwierzytelnianie przy oddawaniu głosu w 

wyborach (wybory online); 

 Dostęp do portali internetowych (PIN1): 

o bankowość elektroniczna i mobilna; 

o publiczne i prywatne e-usługi; 

 Cyfrowy podpis (PIN2): 

o zatwierdzanie transakcji bankowych; 

o e-wybory; 

o podpisywanie umów; 

Mobile-ID 

Prawie wszystkie usługi publiczne dostępne online                                       

(ponad 700 e-usług) 

W zależności od sposobu logowania do usług publicznych 

dostępne są różne poziomy bezpieczeństwa 

MinID – osobisty, elektroniczny 

identyfikator wydawany przez 

Agencję Zarządzania Publicznego 

i e-administracji (Difi) 

BankID (przechowywany na 

karcie SIM) – osobisty, 

elektroniczny identyfikator 

wydawany przez Bank 

BankID (przechowywany w 

Banku) – osobisty, elektroniczny 

identyfikator wydawany przez 

Bank 

Commfides – certyfikaty 

przechowywany na pendrive i 

wydawane przez prywatną firmę 

Commfides 

Buypass – osobisty elektroniczny 

identyfikator wydawany przez 

Buypass AS. Rozwiązanie 

dostępne w formie karty 

elektronicznej oraz jako aplikacja 

na telefon. 
• Dostęp do usług publicznych 

• Podpisywanie i składanie zeznań 

podatkowych 

• Dostęp do e-recept 

• Wnioskowanie o kredyt studencki 

• Wnioskowanie o miejsce w przedszkolach 

• Rejestracja i dokonowywanie płatności za 

imprezy sportowe 

• Dokonywanie zakładów online 
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Multiaplikacyjne eID 

Hong Kong Turcja Belgia 

Karta eID tureckich sił NATO (TAF) Hong Kong Smart Identity Card 

(SMARTICS)  

 
 Dane osobowe: Imię, Data urodzenie, nr 

ID, wzorce linii papilarnych, zdjęcie 

 Certyfikaty X509 i klucze prywatne do 

podpisu elektroniczne 

 Karta biblioteczna 

 Rezerwacje (sport, rozrywka) 

 

Cele projektu: 

1. Szybka weryfikacja tożsamości 

o szybsze odprawy na granicy 

o zapobieganie nielegalnej imigracji  

2. Weryfikacja uprawnień (praca, 

głosowanie) 

3. Bezpieczny dostęp do e-government 

4. Dodawanie nowych usług 

 

 
 e-portmonetka (bazująca na MasterCard 

M/Chip4, dostarczonaa przez Oyak 

Bank) do zakupów bezgotówkowych w 

bazach wosjkowych 

 Aplikacja PKI do logicznej kontroli 

dostępu i podpisu elektronicznego 

 Aplikacja biometryczna (zawiera 

odciski palców) do przechowywania 

danych biometrycznych w celach 

identyfikacji 

 Aplikacja e-health do przechowywania 

podstawowych danych zdrowotnych 

 Fizyczna kontrola dostępu do 

bezpiecznych obszarów w bazach 

Belgijski eID dla osób powyżej 12-

tego roku życia  

 Potwierdzenie tożsamości w Internecie 

(zakupy online, założenie konta, itp.) 

 Elektroniczny kontakt między urzędami 

administracji publicznej a obywatelami 

 Podpisywanie dokumentów i fromularzy 

(podpis elektroniczny) 

 Karta biblioteczna 

 Klucz dostępu do sieci firmowej, 

budynków itp. 

 Potwierdzenie wieku przy zakupach w 

automatach np. papierosów  

 Bilet komunikacji miejskiej 

 Zgłaszanie przestępstw online  

 Wiele innych... 



© Hitachi Europe, Ltd. 2016. All rights reserved. 

3. Biometria – silne uwierzytelnianie obywatela 
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Biometria: kluczowe cechy 

Biometria 

• Niezaprzeczalność 
• Integrowalność 

dokumentów 

Wniosek: Wykorzystanie biometrii i PKI może rozwiązać wiele obecnych 
problemów w administracji 

• Najmocniejsze 
uwierzytelnianie  

• Wysokie 
bezpieczeństwo 

Biometria + PKI 
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Biometria = przyszłość  

 

 

 

 

 

 
2024: 15 mld USD/rok  

Roczne inwestycje w systemy biometryczne 

Źródło: Tractica 

Finanse 

Urządzenia konsumenckie 

Służba zdrowia 

Administracja publiczna 

Aplikacje korporacyjne 

Obrona 

Edukacja 



 

 

 

© Hitachi Europe, Ltd. 2016. All rights reserved. 

Biometria = bezpieczeństwo 

Rezultaty kradzieży dowodu 

osobistego:  

• zaciągane pożyczki 

• wynajmowane mieszkania lub 

pokoje hotelowe 

• wynajmowane  samochody 

• zakładane fikcyjne firmy 

 

W 2015 r. próbowano wyłudzić 

kredyty na łączną kwotę 253 

milionów złotych. 

 

 

 

Źródło: Policja 

 

 

Biometria jest jedną z odpowiedzi na 

wyłudzenia przy pomocy 

skradzionych dokumentów 

tożsamości. 
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Biometria: akceptowalność 

Ludzie młodzi 
• Otwarci na nowości i technologie 
• Cenią szybkość i wygodę 
• Lubią się wyróżniać  

Ludzie starsi 
• Potrzebują poczucia bezpieczeństwa  
• Mają problem z zapamiętaniem kodów PIN 
• Potrzebują rozwiązań prostych w obsłudze 

Ludzie biznesu • Potrzebują niezawodnych metod weryfikacji 
tożsamości 

• Lubią się wyróżniać 
• Grupa eksluzywna korzystająca z najnowszych 

rozwiązań 
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Biometria w bankowości – Case Studies 
 
 

Japonia 
• > 82 000 bankomatów biometrycznych z Finger Vein 
• 296 banków korzystających z rozwiązania biometrycznego Finger Vein (81%) 
• 50 000 stanowisk rejestracyjnych w placówkach bankowych 
• 72,5 mln aktywnych klientów korzystających z biometrii 

  

Brazylia 
• Bank CAIXA -> 14 000 bankomatów z czytnikiem linii papilarnych 
• Bank Itautec -> 12 000 bankomatów z czytnikiem linii papilarnych 
• Bank Bradesco -> 31 125 bankomatów z biometrią Palm Vein 

 

Polska 
• Bank Zachodni WBK -> biometria głosowa w Call Center i pilotaż oddziału „Paperless” na bazie 

biometrii Finger Vein 
• Bank BPH -> biometria Finger Vein w oddziałach (ponad 51% aktywnych użytkowników) 
• Bank Millennium -> aplikacja mobilna z biometrycznym dostępem (odcisk palca) 
• Bank Pekao SA -> biometryczna metoda uwierzytelniania transakcji korporacyjnych                       

(odcisk palca+karta PKI)  
• PlanetCash -> pierwsza w Europie niezależna sieć bankomatów biometrycznych                        

(biometria Finger Vein) 
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Biometria w administracji – Case Study 

 W Turcji darmowe usługi opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób płacących składki 

ubezpieczenia społecznego w publicznej lub prywatnej instytucji  

 Ogromny deficyt finansowy w systemie opieki zdrowotnej spowodowany oszustwami 

w zakresie dofinansowania zabiegów i leków (~ 15 mld USD rocznie) 

 Cele projektu: 

o obniżenie nadużyć i nieefektywności w istniejącym systemie służby zdrowia (np. w 

przypadku wykonywania refundowanych zabiegów), jak również zapewnienie 

dokładnego podziału usług 

o umożliwienie rządowi tureckiemu do bardziej efektywnego zarządzania refundacją 

usług oraz leków 

 W projekcie SGK wykorzystano kilka różnych technologii biometrycznych                                              

( w tym Finger Vein) 

 Rozwiązania biometryczne musiały przejść szereg certyfikacji.  

 3 fazy projektu: 1. szpitale prywatne 2. szpitale uniwersyteckie 3. szpitale publiczne  

 W 2014 roku rozpoczęto wykorzystania systemu biometrycznego w szpitalach 

prywatnych 

Kluczowe statystyki w obszarze 

szpitali prywatnych (na przykładzie 

Finger Vein): 

o 5,15 mln zarejestrowanych, 

aktywnych użytkowników systemu 

Finger Vein 

o 11,25 mln wzorców biometrycznych 

Finger Vein 

o 50 000 pozytywnych uwierzytelnień 

dziennie 

o 1 020 000 000 USD oszczędności  
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4. Przyszłość polskiego eID a biometria 
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Biometria w polskim eID: koncepcja  

 

Identyfikacja obywatela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silne uwierzytelnianie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek:  

Takie podejście 

umożliwi  

zastosowanie we 

wszystkich  

kanałach dostępu                 

i usługach dla 

obywatela 

Jednoznaczne uwierzytelnianie przy 

pomocy biometrii 
Różne identyfikatory obywatela 

 

Karta multi-aplikacyjna 

 

  
Aplikacja w Smart Phone 

 

 

 
PESEL 

 

 

 

 

 
np. Biometria Finger Vein 

(placówki, urządzenia 

samoobsługowe,  

e-portale) 

 

 

 

 

 

 

 
np. Biometria głosowa                   

(Call Centre, kanał mobilny) 

 

 

 

 

 

 

Login + hasło 
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Polskie eID: multi-aplikacyjna karta 
identyfikacyjno-płatnicza 

Aplikacja eHealth 

zawierająca dane 

dostępowe do systemu   

e-zdrowie oraz 

podstawowe dane 

medyczne niezbędne przy 

nagłych przypadkach 

Aplikacja 

biometryczna Match 

On Card porównująca 

dane biometryczne na 

poziomie karty i 

przechowująca 

wzorce biometryczne 

Aplikacja BioPIN  

(przechowuje kody 

PIN) aktywowana po 

pomyślnej weryfikacji  

biometrycznej 

Aplikacja 

płatnicza 

Aplikacja eID  z 

certyfikatami 

elektronicznymi 

obywatela 

Mikroprocesor 

System operacyjny karty 

ePay 
eID 

(PKI)  
eHealth   Bio PIN 

Match  
on Card 

ICAO 

Dokument 

spełniający 

wymogi ICAO 

(zdjęcie twarzy, 

odcisk palca) 
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Modele biometryczne w eID 

• dane biometryczne i klucze 
przechowywane na karcie 

• obywatel identyfikuje się przy 
pomocy karty a uwierzytelnia 
biometrycznie 

• porównanie danych biometrycznych 
na karcie (ang. Match-on-card) 

Model kartowy 

• dane biometryczne i klucze 
przechowywane na serwerach 

• obywatel identyfikuje się przy pomocy 
e-dowodu, nr PESEL, loginu lub 
aplikacji mobilnej a uwierzytelnia przy 
pomocy biometrii 

• porównanie danych biometrycznych 
na czytniku 

Model serwerowy 
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Model kartowy 

SIGN 

Uwierzytelnianie 

obywatela i 

podpisywanie 

dokumentów 

Rejestracja danych 

obywatela                           

(w tym danych 

biometrycznych) 
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Model serwerowy 

Uwierzytelnianie 

obywatela i 

podpisywanie 

dokumentów 

Rejestracja danych 

obywatela                           

(w tym danych 

biometrycznych) 
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Narodowy HUB autoryzacyjny 

HUB 
Autoryzacyjny 

 

 
(np. biometria głosowa, 

biometria Finger Vein, 

login i hasło, tokeny 

mobilne itd.) 

PKO Bank Polski 

ePaństwo 

Narodowy HUB Autoryzacyjny = szansa na Partnerstwo Publiczno Prywatne? 

Pekao S.A. 

Bank Zachodni WBK 

ING Bank Śląski 

mBank 

BPH S.A. 

inne Banki 
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5. Przykłady usług publicznych uwierzytelnianych biometrycznie 
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Służba zdrowia 

Zakres usług:  
 uwierzytelnianie obywateli u świadczeniodawców usług medycznych, m.in.:  

o Szpitale, kliniki, przychodnie, 
o Apteki, 
o Gabinety prywatne (dentysta, optyk itp.) 

 uwierzytelnianie obiegu receptami (od wydania recepty do wykorzystania) 
System:  

o uwierzytelnianie oparte o biometrię  
o identyfikacja poprzez numer PESEL lub karty eID 
o skanery dowodów osobistych (opcja) 

Obszar użycia:  
 lekarze podczas wydawania recept 
 obywatele podczas korzystania z usług medycznych 
 obywatele podczas poboru leków oraz pracownicy aptek podczas wydawania 

leków 
Korzyści systemu:  
 uproszczenie obsługi obrotu receptami, 
 uszczelnienie systemu – jasna ewidencja korzystania z usług medycznych = 

oszczędności, 
 redukcja nadużyć 
 redukcja papierowego obiegu dokumentów 
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Wypłaty świadczeń 

 188 mld PLN świadczeń pieniężnych 
 Ok 65% przekazywanych w sposób elektroniczny 
 7,25 mln: przeciętna miesięczna liczba osób pobierających świadczenia 

emerytalno - rentowe 
 Koszt wypłaty świadczeń: koszt jednego przekazu pocztowego to ponad 6 zł 
 Wykluczenie cyfrowe  
 Ok. 35% obywateli jest wykluczonych finansowo 
 Biometria umożliwia łatwe wypłaty świadczeń przy pomocy nr PESEL i cechy 

biometrycznej bez konieczności korzystania z kart in kodów PIN 
 Zakres świadczeń: 

o emetury 
o renty 
o zasiłki  
o 500+ 

 Biorąc pod uwagę sieci bankomatów banków i instytucji z polskim kapitałem np.: 
o PKO BP – 3200  
o Grupa BPS –  4700 (już ok 250 doposażonych w biometrię) biometryczne) 
o Grupa SGB – 1200 (kilkadziesiąt doposażonych w biometrię) 
o Sieć PlanetCash – 2000 (już ok 1000  doposażonych w biometrię) 

          Co daje w sumie ponad 11 tysięcy punktów poboru świadczeń 
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Urzędy Pracy 

System:  
 uwierzytelnianie oparte o biometrię  
 podpis elektroniczny uwierzytelniony biometrycznie 
 identyfikacja poprzez numer PESEL lub karty eID 
 
Zakres funkcjonalny:  
 złożenie elektronicznego wniosku o dokonanie rejestracji jako bezrobotny lub 

poszukujący pracy 
 aktualizacja danych osobowych przez Klienta UP 
 zautomatyzowanie procesu potwierdzania statusu bezrobotnego przez Klienta 

UP bez konieczności angażowania pracownika UP 
 prezentowanie spersonalizowanych, dostępnych dla danego Klienta UP ofert 

pracy 
 prezentowanie dostępnych dla danego Klienta UP szkoleń i kursów zgodnych z 

jego profilem, kwalifikacjami i potrzebami 
 weryfikacja między-urzędowa  pozwalająca na przeciwdziałanie nadużyciom 
 podjęcie należnego świadczenia pieniężnego  
 
Punkty styku:  
 Stanowiska w UP 
 Kioski samoobsługowe w UP 
 Bankomaty biometryczne (banków, sieci niezależnych) 
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Jedno okienko 

 Istnieje możliwość wykorzystania systemu podpisu biometrycznego do założenia 
działalności gospodarczej  (poprzez CEIDG) w Banku 

 Ministerstwo  Rozwoju dopuszcza bowiem możliwość założenia działalności 
poprzez: 
o certyfikat kwalifikowany 
o profil zaufany 
o podpis osobisty  
o inny podpis (uznany przez Ministerstwo Rozwoju)-  w tym przypadku 

Bank zgłasza możliwość wykorzystania własnego podpisu (w tym 
przypadku biometrycznego)  

 

Rozwiązanie:  
 brak konieczności wizyty klienta w urzędzie – wszystkie formalności w oddziale 

banku 
  założenie działalności ze skutkiem natychmiastowym 
  nie są wymagane modyfikacje po stronie CEIDG (łatwa integracja) 
 

Korzyści dla stron:  
 Administracja: popularyzacja usługi CEIDG 
 Bank: możliwość zaoferowania dedykowanej oferty dla MSP (konto firmowe, 

kredyt na start) 
 Obywatel/Kliet: możliwość  załatwienia wszelkich formalności w jednym miejscu 
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Dziękuję za uwagę 
 

tadeusz.woszczynski@hitachi-eu.com  
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