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Co to podpis elektroniczny ?

Podpis elektroniczny – czyli 

deklaracja tożsamości autora, 

złożona w postaci elektronicznej pod 

dokumentem, na przykład imię i 

nazwisko, faksymile podpisu itd.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Faksymile


Długie przechowywanie dokumentów 
podpisanych elektronicznie

Podpisy kwalifikowany wydawane są przez dostawców usług zaufania 
na określony czas. Oznacza to, że podpis będzie ważny do czasu aż do 
czasu wygaśnięcia certyfikatu kwalifikowanego.  Dlatego jeśli 
użytkownik podpisze dany dokument, będzie on ważny do czasu 
ważności certyfikatu.



Ustawa Parlamentu Europejskiego



Co to dokładnie konserwacja podpisu 
elektronicznego

Konserwacja podpisu elektronicznego to bardziej zaawansowane 
znakowanie czasem, które pozwala ustalić, że certyfikat był ważny w 
momencie podpisania dokumentu. 

Konserwacja e-podpisu oferuje wyższe standardy szyfrujące. Ochrania to 
podpis przed deszyfracją oraz naruszeniem integralności.



Gdzie jest stosowana konserwacja podpisu

Konserwacja sprawdza się w przypadku archiwizacji 
dużej ilości plików, których przechowywanie jest 
wymagane przez długi czas. Czyli wszytkie rodzaje 
umów, dokumentów prawnych.



Przykład konserwacji

“J eżeli podpis  nie zawiera kwalifikowanego elektronicznego 
znacznika czas u, wykorzys tanie us ług i kwalifikowanego znakowania 
czas em stanowi pierws zy poziom kons erwacji podpis u 
elektronicznego, pozwalający na techniczne i prawne zabezpieczenie 
jeg o wiarygodnoś ci. “ -Wskazówki dotyczące akceptacji kwalifikowanych 
podpisów elektronicznych Zalecenia ekspertów Polskiej Izby Informatyki i 
Telekomunikacji  14.01.2021, PIIT/70/21 



Przykład konserwacji 

Mamy 3 rodzaje konserwacji opisanych w ETSI TS 119 511:

● WST-preservation with storage
● WTS- preservation with temporary storage
● WOS- preservation service without storage



WST-preservation with storage

● Preservation protocol – protokół do 
komunikacji pomiędzy Subskrybentem 
a usługą

● Preservation mechanism – mechanizm 
konserwacji; mechanizm stosowany do 
utrzymania długoterminowej ważności 
dowodowej konserwowanych 
obiektów

● Preservation profiles – profil 
konserwacji; unikalnie zidentyfikowany 
zestaw szczegółów implementacji 
związanych z modelem konserwacji, 
który określa m.in. sposób generowania 
i walidacji dowodów konserwacji

● Preservation Planning – planowanie 
konserwacji; komponent 
odpowiedzialny za monitorowanie i 
augmentację dowodów konserwacji 
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