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Joanna StĊpniak-Getke

Konferencja
Standardy bezpieczeĔstwa dokumentów paĔstwowych
Agencja BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego w dniu 10 czerwca br. zorganizowaáa
konferencjĊ poĞwiĊconą standardom bezpieczeĔstwa dokumentów paĔstwowych.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kolegium
ds. SáuĪb Specjalnych, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw WewnĊtrznych
i Administracji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Komendy
Gáównej Policji, w tym równieĪ Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, a takĪe
Komendy Gáównej StraĪy Granicznej, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego,
UrzĊdu ds. Cudzoziemców, Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów WartoĞciowych,
Narodowego Funduszu Zdrowia, Związku Banków Polskich, Biura Departamentu
Ochrony Narodowego Banku Polskiego, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej
oraz Fundacji UBI Societas.
Prelegentami byli: funkcjonariusze ABW, Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych – dr Wojciech Rafaá Wiewiórowski, ZastĊpca Dyrektora Zarządu
Operacyjno-ĝledczego Komendy Gáównej StraĪy Granicznej, Kierownik Laboratorium
Kryminalistycznego StraĪy Granicznej – ppák Tomasz KáosiĔski, Wiceprezes Polskiego
Towarzystwa Kryminalnego – dr Mieczysáaw Goc oraz przedstawicielka Polskiej
Wytwórni Papierów WartoĞciowych S. A. – Ewelina Jakielaszek.
KonferencjĊ zainaugurowaá Szef Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego gen.
bryg. Krzysztof Bondaryk, który powitaá zgromadzonych goĞci i zwróciá uwagĊ na ekspercki charakter spotkania. Powiedziaá, Īe w dzisiejszych czasach dokument nie jest juĪ
kawaákiem papieru, ale stanowi rodzaj klucza, który z jednej strony umoĪliwia administracji paĔstwowej wykorzystanie zdobyczy postĊpu technologicznego, z drugiej zaĞ
stawia wymogi dotyczące zabezpieczenia informacji w nim zawartych przed faászerstwem. Zwróciá uwagĊ na fakt, iĪ za bezpieczeĔstwo dokumentu odpowiada w najwyĪszym stopniu paĔstwo, a zaufanie do dokumentu jest teĪ zaufaniem do paĔstwa.
W trakcie spotkania omawiano de¿nicje dokumentu paĔstwowego oraz rolĊ paĔstwa w procesie jego wytwarzania i dystrybucji. Podkreslono równieĪ, Īe o bezpieczeĔstwie i sile demokratycznego paĔstwa Ğwiadczy wiarygodnoĞü uĪywanych dokumentów.
Na konferencji przedstawiono cechy dokumentu toĪsamoĞci oraz zde¿niowano
pojĊcie identy¿kacji i autoryzacji danych. PodkreĞlono, Īe dokument toĪsamoĞci powinien posiadaü klucze do tzw. infrastruktury informacyjnej paĔstwa, która jest zbiorem
wiedzy o tym jak ono wygląda (o jego terytorium, obywatelach i prawie). Przytoczono
de¿nicje rejestrów publicznych. Zwrócono uwagĊ na fakt, iĪ aktualnie nie posiadamy
jednolitego systemu informacyjnego, który powiązaáby wszystkie dotychczas odrĊbnie
funkcjonujące pomniejsze zbiory danych dotyczące jednego obywatela. Zaakcentowano
potrzebĊ wprowadzenia jednego dokumentu toĪsamoĞci umoĪliwiającego jego uĪytkownikowi dostĊp do wielu zasobów informacyjnych paĔstwa.
W dalszej czĊĞci spotkania zobrazowano zmiany, jakie zaszáy na przestrzeni ostatnich czterech lat w dokumentach paĔstwowych takich, jak dowód osobisty, paszport i karta pobytu. Szczegóáowo omówiono zabezpieczenia wprowadzane do dokumentów. PodkreĞlono, iĪ najlepsze z nich są te, które moĪna zwery¿-
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kowaü bez dodatkowych urządzeĔ. Zwrócono uwagĊ na wzrost roli dokumentów
biometrycznych.
Ponadto omawiano sposoby i metody faászowania dokumentów. Uwypuklono
przy tym znaczenie elektronicznych elementów zabezpieczających w dokumentach
paĔstwowych oraz postulowano nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązaĔ w tym
zakresie.
Przedstawiono rekomendacje unijne precyzujące zabezpieczenia, jakie powinien
posiadaü dokument. Zwrócono uwagĊ na fakt, Īe dobry dokument musi byü z jednej
strony áatwy do wery¿kacji, z drugiej zaĞ – trudny do podrobienia.
Zaprezentowano de¿nicje interoperacyjnoĞci oraz dziaáania ABW dotyczące
wspóádziaáania organów administracji rządowej ze sáuĪbami specjalnymi i policyjnymi w zakresie tworzenia przepisów prawa odnoszących siĊ do informatyzacji paĔstwa. Wskazano gáówne cele i korzyĞci wynikające z zastosowania interoperacyjnoĞci
zarówno wymiarze krajowym, jak i miĊdzynarodowym. Zwrócono uwagĊ na dąĪenie
do zintegrowania zbiorów lokalnych danych w systemach paĔstwowych. Postulowano
ujednolicenie procesów administracyjnych, wdroĪenie zarządzania procesowego oraz
budowĊ architektury korporacyjnej w odniesieniu do rejestrów paĔstwowych.
Na spotkaniu omówiono tzw. sáabe punkty systemu zapewniającego bezpieczeĔstwo i wiarygodnoĞü dokumentów. Zaproponowano stworzenie ustawy o dokumentach
publicznych, która byáaby elementem porządkującym system legislacyjny i zapewniaáa
wáaĞciwy poziom bezpieczeĔstwa dokumentów paĔstwowych.
Przedstawiono równieĪ proces tworzenia dokumentu i podkreĞlono, iĪ efektywne
zabezpieczenia chronią go przed faászerstwami.
Pod koniec konferencji w dyskusji udziaá wziĊli przedstawiciele: Naukowej
i Akademickiej Sieci Komputerowej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Biura
Departamentu Ochrony Narodowego Banku Polskiego Centralnego Laboratorium
Kryminalistyczne Policji oraz Związku Banków Polskich.
Podsumowując spotkanie, podkreĞlono, Īe paĔstwo ma obowiązek okreĞliü wymagania dotyczące bezpieczeĔstwa dokumentów paĔstwowych. Powiedziano m.in., Īe:
• nie moĪna obniĪaü standardów bezpieczeĔstwa dokumentów toĪsamoĞci,
• podnoszenie poziomu bezpieczeĔstwa dokumentów i systemów teleinformatycznych musi byü procesem równolegáym i ciągáym,
• im niĪsza jest jakoĞü zabezpieczeĔ, tym wiĊcej dokonywanych faászerstw,
• niezbĊdna jest spójna i jasna polityka paĔstwa w odniesieniu do dokumentów teleinformatycznych,
• w interesie paĔstwa leĪy kompleksowa koordynacja projektowania, produkcji i dystrybucji dokumentów.
Omówiono takĪe czynniki determinujące minimalne wymagania dotyczące
bezpieczeĔstwa dokumentów paĔstwowych. PodkreĞlono, iĪ elementy zabezpieczeĔ
i wymagania formalne muszą byü zgodne z unijnymi standardami. PaĔstwo powinno
mieü kontrolĊ i nad poszczególnymi etapami cyklu Īycia dokumentu oraz nad zasobami
informacyjnymi. Ma ono obowiązek okreĞlenia minimalnych wymagaĔ dla dokumentów paĔstwowych.
Na zakoĔczenie Szef Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego podziĊkowaá uczestnikom spotkania i wyraziá nadziejĊ, Īe pozwoli ono lepiej rozumieü, jak waĪne są standardy bezpieczeĔstwa w odniesieniu do wytwarzania dokumentów paĔstwowych.

