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CZĘŚĆ 1

PODSTAWY PRAWNE USŁUG ZAUFANIA



Electronic Identification and Trust Services Regulation (eIDAS, 910/2014/EC) to zunifikowane,

standardowe reguły mające zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich

Unii Europejskiej, które zapewniają spójną strukturę prawną przyjmowania tożsamości

i podpisów elektronicznych. Wprowadzono w nich również pieczęcie cyfrowe dla firm.



ROZDZIAŁ I - PRZEPISY OGÓLNE – ARTYKUŁ I

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego i w dążeniu do osiągnięcia odpowiedniego

poziomu bezpieczeństwa środków identyfikacji elektronicznej i usług zaufania niniejsze rozporządzenie:

a) określa warunki uznawania przez państwa członkowskie środków identyfikacji elektronicznej osób fizycznych i 

prawnych, objętych notyfikowanym systemem identyfikacji elektronicznej innego państwa członkowskiego;

b) określa przepisy dotyczące usług zaufania, w szczególności transakcji elektronicznych

c) ustanawia ramy prawne dla podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych, elektronicznych znaczników 

czasu, dokumentów elektronicznych, usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego i usług certyfikacyjnych 

uwierzytelniania witryn internetowych.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

I RADY (UE) NR 910/2014

z dnia 23 lipca 2014 r.





RODZAJE USŁUG KWALIFIKOWANYCH



CZĘŚĆ 2

PODPIS KWALIFIKOWANY

CZYM JEST PODPIS? 

JAKĄ MA WARTOŚĆ? 

Z CZEGO ZŁOŻONY JEST PODPIS?  

JAKIE INFORMACJE PRZECHOWUJE CERTYFIKAT PODPISU?



=
KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY                        PODPIS WŁASNORĘCZNY 



CHARAKTERYSTYKA KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO

Jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis.

Jest przechowywany w certyfikowanym urządzenia do składania podpisu
elektronicznego.

Umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego.

Jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza
zmiana danych jest rozpoznawalna.



DANE ZAWARTE W CERTYFIKACIE



ZESTAW DO OBSŁUGI KWALIFIKOWANEGO

PODPISU ELEKTRONICZNEGO

Czytnik + karta



FORMY ZAWARACIA UMOWY

Forma pisemna (art. 78 KC) - do zachowania tej formy wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie

obejmującym treść oświadczenia woli, a w przypadku zawierania umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących

treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść

oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.

Forma elektroniczna=forma pisemna (art. 78*1 KC) – do zachowania tej formy wystarcza złożenie oświadczenia woli w

postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, tj. zaawansowanym podpisem

elektronicznym, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który

opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Oświadczenie złożone w tej formie jest równoważne z

oświadczeniem złożonym w formie pisemnej.

Forma dokumentowa (art. 77*2 i art. 77*3 KC) – do zachowania tej formy wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci

dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie, przy czym za dokument uważa się nośnik

informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.



KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY 

DEFINICJA

Podpis kwalifikowany – jest elektronicznym podpisem równoważnym podpisowi

własnoręcznemu na terenie całej Unie Europejskiej.

Taki podpis można uzyskać jedynie od kwalifikowanego dostawcy usług zaufania, który

został wpisany na unijną listę zaufanych dostawców. Podpis kwalifikowany jest

najbezpieczniejszą forma podpisu elektronicznego, który został zrównany z formą

podpisu własnoręcznego.

Posiada najszerszy wachlarz możliwości zastosowania, ponieważ z jego użyciem można

zarówno załatwić sprawy urzędowe na platformie ePUAP, biznesowe oraz prywatne.

Można powiedzieć, że dzięki temu podpisowi będziemy w stanie załatwić wszystkie

sprawy elektroniczne, również te do których używamy podpisu zaufanego, osobistego i

zaawansowanego.



KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY 

GŁÓWNE FUNKCJE 

Stosujemy gdy wymagana jest forma pisemna.

Użycie podpisu kwalifikowanego zamyka dokument, a każda wprowadzona zmiana jest

wykrywalna i powoduje nieważność podpisu pod danym dokumentem (dokument staje

się integralny oraz niepodważalny).

Pozwala na potwierdzenie tożsamości osoby podpisującej.

Dzięki niemu chronią nas regulacje państwowe i unijne.



RODZAJE PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH

Rodzaj podpisu Rodzaj certyfikatu Przykład podpisu Dla jakiej formy zawarcia umowy

Podpis elektroniczny Certyfikat niekwalifikowany podpis generowany przez 
dowolną firmę lub portal

Forma dokumentowa

Z ustawy eIDAS – „podpis elektroniczny” oznacza dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci 
elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis”

Zaawansowany podpis 
elektroniczny

Certyfikat niekwalifikowany eDowód – podpis osobisty, Profil 
zaufany (podpis zaufany)

Forma dokumentowa

Z ustawy eIDAS - „zaawansowany podpis elektroniczny” oznacza podpis elektroniczny, który spełnia wymogi:
a) jest unikalnie przyporządkowany podpisującemu;
b) umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego;
c) jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego, których podpisujący może, z dużą dozą pewności, użyć pod wyłączną 
swoją kontrolą;
d) jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna.

Kwalifikowany podpis 
elektroniczny

Certyfikat kwalifikowany Token, Podpis chmurowy 
EuroCert

Forma pisemna i forma 
elektroniczna

Z ustawy eIDAS - „kwalifikowany podpis elektroniczny” oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego
urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego”.



PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

Zastosowanie Podpis 
kwalifikowany

Rodzaj relacji Przykłady

KRS – Portal S24 + B2A, C2A • Zakładanie spółek prawa 
handlowego

• Edycja danych spółki
• Składanie sprawozdań 

finansowych spółki
CEIDG + B2A, C2A • Zakładanie działalności 

gospodarczej
• Zawieszanie działalności 
• Likwidacja działalności

e-Faktura + B2B, B2C • Wystawianie faktur w formie 
elektronicznej

Baza Danych Odpadowych (BDO) + B2A, C2A • Rejestracja w bazie
Krajowa Izba Odwoławcza(KIO) + B2A • Elektroniczne składanie odwołania
Urząd Skarbowy + B2A, C2A • Składanie deklaracji

• UPL-1



PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

Zastosowanie Podpis 
kwalifikowany

Rodzaj relacji Przykłady

Publiczne służby zatrudnienia + B2A, C2A • Zgłoszenie oświadczenia o 
zatrudnieniu cudzoziemca

Generalny Inspektorat Informacji Kredytowej + B2A, C2A • Podpisywanie raportów

Platforma Usług Elektronicznych 
Skarbowo-Celnych (PUESC)

+ B2A, C2A • Składanie deklaracji celnych

Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny + C2A • Zgłoszenie kolizji

Zamówienia, Konkurs Ofert, Przetargi + B2B • Przystąpienie do zamówienia, 

złożenie oferty, archiwizacja 

dokumentów. Od 2021r. Podpis 

elektroniczny jest prawnie 

wymagany. 



FORMATY PODPISÓW CYFROWYCH 

Format podpisu Parametry podpisu Rodzaje plików jaki można podpisać 
Wariant podpisu Typ podpisu

XAdES • XAdES-BES
• XAdES-T

• Zewnętrzny 
• Wewnętrzny
• Otoczony

.txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, 

.xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv, .jpg, 

.jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, .svg, .wav, 

.mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, 

.mpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, 

.7z, .html, .xhtml, .css, .xml, .xsd, .gml, 

.rng, .xsl, .xslt

PAdES • PAdES-BES
• PAdES-T

• Otoczony .pdf

CAdES • CAdES-BES
• CAdES-T

• Zewnętrzny 
• Otoczony

txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, 
.xls,…

ASiC .zip



Dubai Paperless Strategy ma na celu całkowite wyeliminowanie

papieru ze struktur państwowych oraz biznesowych do końca 2021r.

Szacuję się, że Emiraty Arabskie dzięki strategii Paperless do tej pory

zaoszczędziły 750 000 000 AED oraz Uratowano 20 000 drzew.

Firmy działające w Polsce wykorzystują ponad 11 mln ryz papieru A4 

miesięcznie, co oznacza wykorzystanie ponad 5,5 mld kartek papieru 

A4 miesięcznie (ok. 68 mld rocznie).

Ponad połowa ankietowanych firm nie monitoruje kosztów wydruku 

dokumentów.

Polska została sklasyfikowana wśród 26 państw, w których konsumpcja 

papieru jest co najmniej dwukrotnie wyższa od światowej średniej. 

Statystycznie jeden mieszkaniec naszego kraju zużywa 143 kg papieru 

rocznie.



NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PYTANIA ODNOŚNIE 

KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO

Do czego mogę używać podpisu elektronicznego?

E-podpis pozwala między innymi na:

• Kontakt oraz przesyłanie dokumentów do jednostek administracyjnych (ZUS, US, KRS, JST)

• podpisywanie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej

• składanie zleceń w aukcjach oraz przetargach internetowych

• podpisywanie faktur elektronicznych

• potwierdzanie tożsamości



NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PYTANIA ODNOŚNIE 

KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO

Gdzie wyrobić podpis? 

Kwalifikowany podpis elektroniczny można kupić u certyfikowanych dostawców (np. EuroCert),  

nadzorowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Listę dostawców można znaleźć na stronie Narodowego 

Centrum Certyfikacji (NCCert).

Ile czasu trwa wyrobienie podpisu kwalifikowanego?

Wyrobienie podpisu kwalifikowanego trwa średnio 15 – 20 min po tym czasie można już korzystać z 

podpisu (Czas podany dla wydania podpisu przez EuroCert). 



Co jest potrzebna do wyrobienia podpisu kwalifikowanego?

Do wyrobienia podpisu kwalifikowanego potrzebny jest dokument tożsamości – ważny dowód 

osobisty, paszport lub karta stałego pobytu.

Jak wygląda procedura uzyskania certyfikatu (podpisu kwalifikowanego)?

Procedura uzyskania podpisu kwalifikowanego zamyka się w trzech prostych krokach:

- weryfikacja tożsamości właściciela podpisu

- podpisanie umowy z usługodawcą 

- wygenerowanie certyfikatu

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PYTANIA ODNOŚNIE 

KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO



Czy mogę upoważnić kogoś do wyrobienia dla mnie podpisu kwalifikowanego? 

Nie. Do uzyskania podpisu kwalifikowanego konieczna jest weryfikacja tożsamości osoby ubiegającej 

się o wydanie certyfikatu przez dostawce usługi. 

Czy ktoś może użyć mojego podpisu?

Certyfikatem kwalifikowanym może posługiwać się tylko i wyłącznie osoba fizyczna do której został on 

przypisany. Zgodnie z polskim prawem (art. 40. 1. Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 

oraz identyfikacji elektronicznej) osoby składające kwalifikowany podpis elektroniczny lub 

zaawansowany podpis elektroniczny z wykorzystaniem danych do składania podpisu elektronicznego 

przyporządkowanych do innej osoby, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 3.

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PYTANIA ODNOŚNIE 

KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO



W jakich krajach mogę się posługiwać swoim kwalifikowanym e-podpisem?

Podpis jest honorowany na terenie Państw członkowskich Unii Europejskiej.

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PYTANIA ODNOŚNIE 

KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO

Czy obywatel innego kraju niż Polska może wyrobić kwalifikowany e-podpis w Polsce?

Tak, kwalifikowanym podpisem elektronicznym może posługiwać się każda osoba, niezależnie od 

miejsca urodzenia czy zamieszkania. Podpis zostaje wystawiony na podstawie Paszportu. Istnieje 

również możliwość uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę przebywającą 

poza Polską w sposób zdalny tzn. bez konieczności osobistego stawiennictwa w Polsce celem przejścia 

weryfikacji. 



CZĘŚĆ 3

KWALIFIKOWANA PIECZĘĆ 

ELEKTRONICZNA 



CZYM JEST KWALIFIKOWANA PIECZĘĆ ELEKTRONICZNA ?

Pieczęć elektroniczna - jest to to kwalifikowana usługa zaufania
wydawana dla podmiotów posiadających osobowość prawną (np. firmy,
instytucje, podmioty publiczne).

Umożliwia ona pieczętowanie dowolnych dokumentów, plików przy
użyciu jedynie danych firmowych oraz ustalenie tożsamości podmiotu
składającego pieczęć.



CO ZAPEWNIA KWALIFIKOWANA PIECZĘĆ ELEKTRONICZNA 

Autentyczność dokumentu - źródło pochodzenia dokumentu, możliwość 

zidentyfikowania podmiotu, który wydał dany dokument.

Integralność dokumentu – gwarancja niezmienności danych od czasu 

opieczętowania.

Ochrona danych osobowych – w pieczęci znajdują jedynie dane podmiotu 

(nazwa oraz NIP).

Przyspieszenie procesów – umożliwia automatyzację procesów i znakowania 

dokumentów, istnieje możliwość integracji z systemami generującymi, 

zarządzającymi dokumentacją elektroniczną.



KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA 

KWALIFIKOWANEJ PIECZĘCI ELEKTRONICZNEJ 

Oszczędność papieru

Oszczędność finansowa

Oszczędność czasu 

Automatyzacja procesów

Bezpieczeństwo 



ZASTOSOWANIE KWALIFIKOWANEJ PIECZĘCI 

ELEKTRONICZNEJ W ŻYCIU CODZIENNYM

SEKTOR PUBLICZNY

SĄDY – oficjalna korespondencja

KRK - usprawnienie procesu wydawania zaświadczeń

UCZELNIE – wydawanie e-dyplomów

ZUS - wydawanie poświadczenia o niezaleganie ze

składkami

SEKTOR PRYWATNY

eFaktura – integralność, autentyczność dokumentu

Oficjalna korespondencja firmowa – bezpieczeństwo 
informacji 

Zabezpieczenie własności intelektualnej

eAkta – przechowywanie akt i dokumentów HR oraz 
ich archiwizacja 



KWALIFIKOWANA PIECZĘĆ ELEKTRONICZNA 

A 

KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY 

Pieczęć kwalifikowana Podpis Kwalifikowany 

Składającym pieczęć jest urząd, firma, podmiot prawny Składającym podpis jest osoba fizyczna do której został 

wydany certyfikat

Pieczęć nie jest podpisem organizacji, czyli nie jest 

związana z reprezentacją i nie służy do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji,

Podpis jest wydawany dla konkretnej osoby np. prezes 

zarządu i może służyć jako oświadczenie woli w imieniu 

firmy 

Potwierdza autentyczność dokumentu oraz potwierdza, że 

dokument wystawił dany urząd, firma itp. 

Potwierdza autentyczność dokumentu i potwierdza, że 

dokument potwierdziła dana osoba 

Potwierdza integralność dokumentu Potwierdza integralność dokumentu 

Zapewnia niepodważalność dokumentu Zapewnia niepodważalność dokumentu

Służy do masowego podpisywania dokumentów Służy do podpisywania pojedynczych dokumentów (do 10 

plików jednorazowo) 

W certyfikacie brak wrażliwych danych osobowych W certyfikacie zawarte wrażliwe dane osobowe m.in. 

PESEL 



CZĘŚĆ 4

KWALIFIKOWANE ZNACZNIKI CZASU



KWALIFIKOWANE ZNACZNIKI CZASU

"Ważny" podpis elektroniczny może nagle się stać "nieważny", gdy dojdzie do utraty ważności

kwalifikowanego certyfikatu służącego do weryfikacji tego podpisu bądź do utraty ważności

zaświadczenia certyfikacyjnego służącego do potwierdzenia ważności ww. certyfikatu.

Można się przed tym zabezpieczyć - trzeba mieć dowód, że podpisany dokument istniał w czasie, gdy

ważne były zarówno kwalifikowany certyfikat, jak i zaświadczenie certyfikacyjne, służące do jego

weryfikacji. Najprostszą do spełnienia i zarazem najlepiej umocowaną prawnie formą takiego dowodu jest

opatrzenie podpisu znacznikiem czasu wystawionym przez kwalifikowany podmiot certyfikacyjny.



CZĘŚĆ 5

PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE 

KWALIFIKOWANEGO PODPISU 

ELEKTRONICZEGO W BIZNESIE I 

ŻYCIU PRYWATNYM 



SERWIS E-BUDOWNICTWO



REWOLUCJA CYFROWA W BRANŻY BUDOWLANEJ

Branża Budowlana przechodzi szeroką cyfryzację, powstanie rządowej aplikacji E-Budownictwo zwiastuje wiele ułatwień z 
zakresu przesyłania dokumentów do urzędów nadzoru budowlanego i uzyskiwania szeregu pozwoleń oraz niezbędnych 
dokumentów w procesie budowlanym. 

Już teraz możesz załatwić między innymi:

● zgłoszenia budowy lub robót budowlanych, 
● pozwolenie na rozbiórkę i zgłoszenie rozbiórki,
● przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, wznowienie robót budowlanych,
● zawiadomienie o rozpoczęciu robót,
● wejście na teren sąsiedniej nieruchomości,
● zmianę sposobu użytkowania, 

Ilość spraw, które załatwisz online w procesie budowalnym zwiększy się w lipcu 2021r. 



E-FAKTURA

CZYM JEST FAKTURA ELEKTRONICZNA? 

CO NALEŻY ZAPEWNIĆ NA FAKTURZE ELEKTRONICZNEJ? 

JAK NALEŻY PRZECHOWYWAĆ FAKTURY ELEKTRONICZNE? 

CZY MOŻNA PRZECHOWYWAĆ FAKTURY PAPIEROWE W FORMIE 

ELEKTRONICZNEJ? 



Ustawodawca zrównał faktury papierowe z fakturami elektronicznymi. Wprowadził również nowe definicje do ustawy 

o VAT. Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy o VAT, przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie 

elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Z kolei fakturą 

elektroniczną jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym 

(art. 2 pkt 32 ustawy o VAT)

art. 2 pkt 31 ustawy o VAT



CZYM JEST I CO NALEŻY ZAPEWNIĆ NA E-FAKTURZE

Autentyczność 

Integralność 

Czytelność

Niepodważalność 

Aby mieć pewność, że faktura posiada powyższe właściwości można fakturę podpisać kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią. 

E-faktura – jest to faktura w formie elektronicznej wystawiona i przesyłana/udostępniana w dowolnym 
formacie elektronicznym.

Należy jej zapewnić:



JAK NALEŻY PRZECHOWYWAĆ FAKTURY ELEKTRONICZNE

Faktury elektroniczne należy przechowywać w podziale na okresy rozliczeniowe  

Należy zapewnić im łatwe odszukanie oraz dostęp

Muszą spełniać warunek dotyczący autentyczności, integralności, czytelności oraz 

niepodważalności 



CZY MOŻNA PRZECHOWYWAĆ FAKTURY PAPIEROWE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ? 

Polskie przepisy nie nakazują przechowywania faktur w oryginalnej postaci. Można zatem fakturę 

otrzymaną w wersji papierowej zeskanować i przechowywać w systemie informatycznym niszcząc 

jej wersje papierową. Należy jedynie zachować autentyczność, integralność, czytelność oraz 

niepodważalność dokumentu.



UMOWY CYWILNOPRAWNE



UMOWY CYWILNOPRAWNE FORMY ZAWARCIA

Rodzaj umowy Szczególne warunki w zależności od przypadku Dozwolona forma zawarcia

umowa sprzedaży
jeżeli przedmiotem sprzedaży jest ruchomość lub zwierzę, nie 

jest wymagane zachowanie formy szczególnej

Każda forma dozwolona

jeżeli przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo Forma pisemna z notarialnym potwierdzeniem 

podpisu[Art. 75 KC]

jeżeli przy sprzedaży zastrzeżono prawo własności rzeczy 

sprzedanej (sprzedaż na próbę), a rzecz została wydana 

kupującemu

Forma dowolna 

Uwaga! 

Jest ono skuteczne względem wierzycieli 

kupującego, jeżeli pismo ma datę pewną.

Jeżeli sprzedaż na raty  - jeżeli sprzedawca chce mieć prawo 

Zastrzeżenie natychmiastowej wymagalności

Forma pisemna/elektroniczna [Art. 586 KC]

jeżeli umowa sprzedaży wymagała szczególnej formy, a 

sprzedawca na jej podstawie wykonuje zastrzeżone w niej prawo 

odkupu, musi zachować tę samą formę

Każda forma dowolna

umowa dostawy Każda forma dozwolona

umowa o pracę Forma pisemna/elektroniczna [Kodeks pracy]

umowa o dzieło Każda forma dozwolona



Rodzaj umowy Szczególne warunki w zależności od przypadku Dozwolona forma zawarcia

umowa najmu

Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas 

dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie 

niezachowania tej formy poczytuje się umowę za 

zawartą na czas nieoznaczony.

Zalecana forma pisemna/elektroniczna

[Art. 660 KC]

Inne przedmioty Zalecana forma pisemna/elektroniczna  lub 

dokumentowa[KC]

umowa dzierżawy
Zalecana forma pisemna/elektroniczna lub 

dokumentowa[KC]

umowa leasingu
Forma pisemna/elektroniczna  

[Art. 709 KC]

umowa pożyczki

Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc 

złotych, wymaga zachowania co najmniej formy 

dokumentowej

Forma pisemna/elektroniczna lub dokumentowa 

[Art. 720 KC]

umowa rachunku bankowego
Forma pisemna/elektroniczna  

[Art. 52 Ust. Prawo Bankowe]

umowa zlecenia Każda forma dozwolona [KC]

umowa ubezpieczenia Każda forma dozwolona [KC]

umowa spółki

W zależności od podejmowany działań Forma pisemna/elektroniczna lub forma 

pisemna z notarialnym potwierdzeniem podpisu

[KSH; Art. 860 KC]

umowa poręczenia Forma pisemna/elektroniczna [Art. 876 KC]

umowa cesji (przelewu wierzytelności) Każda forma dozwolona

umowa o przejęcie długu Forma pisemna/elektroniczna  [Art.522 KC]

umowa o zamówienie publiczne
Forma pisemna/elektroniczna 

[Art. 139 Prawo zamówień publicznych]

umowa kredytu
Forma pisemna/elektroniczna  

[Art. 69 Prawo bankowe]

umowa gwarancji bankowej
Forma pisemna/elektroniczna 

[Art. 81 Prawo bankowe]



SPRAWY OSOBISTE



KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY W ŻYCIU PRYWATNYM 

Poza zastosowaniem biznesowym, kwalifikowany podpis elektroniczny ma szeroki wachlarz zastosowań w 

sprawach prywatnych, szczególną uwagę warto zwrócić na: 

• Zgłoszenie zakupu i sprzedaży pojazdu w wydziale komunikacji

• Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu w wydziale komunikacji 

• Logowanie do platformy ePUAP

• Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego dla siebie i dziecka, 

• Zgłoszenie utraty dokumentów, np. dowód osobisty, prawo jazdy, 

• Odpis aktów z Urzędu Stanu Cywilnego, 

• Złożenie wniosków o świadczenia rodzinne np. 500+, szkolna wyprawka i inne, 

• Sprawdzenie rozliczeń podatkowych, zgłoszenie spadku lub darowizny, 

• Zaświadczenie o niekaralności, 

• Założenie Karty Dużej Rodziny, 

• Odbierzesz kartę EKUZ(Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego), 

i wiele więcej… 



PRZYSZŁOŚĆ KWALIFIKOWANYCH PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH 



PODSUMOWANIE 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

MASZ PYTANIA ODNOŚNIE PREZENTACJI?

ZAPRASZAM DO KONTAKTU
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