
Stanowisko koła Wolni i Solidarni rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach 

zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (tekst 

niewygłoszony). 

 

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko odnośnie                           

do rządowego projektu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz 

niektórych innych ustaw. 

    Omawiany projekt nowelizacji wprowadza Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej, 

który będzie umożliwiał wykorzystanie tych samych mechanizmów logowania zarówno                

do usług prywatnych, jak i usług administracji publicznej. Tym samym identyfikatorem 

będziemy mogli zalogować się zarówno na swoje konto w banku, jak i do urzędu czy innej 

usługi publicznej on-line. Istotne jest, że dzięki węzłowi transgranicznemu, który działał 

będzie                 w ramach węzła krajowego, swoją tożsamość będziemy mogli potwierdzać 

także za granicą. 

    Nie od dziś wiadomo, że cyfryzacja wielu usług bardzo ułatwia życie. Obecnie bez 

wychodzenia z domu możemy wysłać coroczne zeznanie podatkowe czy też popłacić 

rachunki. Jestem przekonana, że dzięki wprowadzanemu rozwiązaniu korzystanie z usług on-

line będzie łatwiejsze i jeszcze bardziej powszechne. 

    Jak wskazują wnioskodawcy, pieczę nad Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej 

będzie sprawował minister cyfryzacji. Będzie on wydawał w drodze decyzji administracyjnej 

zgodę na przyłączenie do węzła jedynie takich systemów identyfikacji elektronicznej, które 

spełniają analogiczne wymagania jak te ustalone w przepisach wydanych na podstawie 

rozporządzenia elDAS. Rozwiązanie to przyczyni się do tego, że korzystanie z usług on-line 

będzie nie tylko prostsze, ale także równie bezpieczne jak dziś. 

    Nowelizacja wprowadza także uregulowania prawne, dzięki którym będziemy mogli zacząć 

korzystać z publicznej aplikacji mobilnej i tzw. mDokumentów. Regulacja ta pozwoli na 

używanie smartfona w celu okazania dowodu osobistego, prawa jazdy, ubezpieczenia OC czy 

karty miejskiej, dzięki czemu potwierdzenie tożsamości będzie szybsze i mniej 

skomplikowane. 



    Wszelkie inicjatywy, których celem jest ułatwienie życia Polakom, należy wspierać,                     

a projekt tej nowelizacji jest niewątpliwie jedną z nich. Koło Wolni i Solidarni będzie 

głosować za jej dalszym procedowaniem. 

 


