
 

 

 

 

 

 

O webinarium Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie online „Stosowanie podpisu 
elektronicznego oraz skuteczność prawna oświadczeń woli opatrzonych podpisem 
elektronicznym”, które odbędzie się w 27 kwietnia 2021 r. 

Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej podpisu 

elektronicznego, jego rodzajów, skutków prawnych oświadczeń woli opatrzonych 

poszczególnymi podpisami elektronicznymi, możliwości ich wykorzystania oraz procesu 

poprawnego składania i walidacji podpisów elektronicznych.  

Organizatorzy Webinarium organizowane jest przez Polskie Stowarzyszenie Prawników 
Przedsiębiorstw oraz kancelarię Domański Zakrzewski Palinka. 

Do kogo skierowane 
jest webinarium? 

Webinarium skierowane jest do członków PSPP, a w szczególności do osób 

zarządzających obiegiem dokumentów oraz odpowiedzialnych za proces zawierania 

umów, jak również do członków zarządu, prokurentów, pełnomocników i innych osób, 

które biorą udział w zawieraniu umów i składaniu innych oświadczeń woli.  

Termin i zapisy 27 kwietnia 2021 r. godz. 11:00-12:30 

Zgłoszenia należy przesłać do 26 kwietnia na adres: biuro@pspp.org.pl. 

Program  Czym jest podpis elektroniczny? 

▪ Podpis elektroniczny a kwalifikowany podpis elektroniczny – czym się różnią? 

▪ Jakie znaczenie ma podpis elektroniczny na gruncie przepisów prawa? 

▪ Jakie podpisy elektroniczne są dostępne na polskim rynku i w jaki sposób 

można je nabyć? 

▪ Czy podpis elektroniczny nabyty na polskim rynku może być wykorzystywany 

do zawierania umów z podmiotami z innych państw? 

▪ Podpis elektroniczny a podpis zaufany i podpis osobisty. 

Jakie są skutki prawne opatrzenia dokumentu podpisem elektronicznym? 

▪ Formy czynności prawnych a podpis elektroniczny 

▪ Czy podpis elektroniczny jest równoważny podpisowi własnoręcznemu? 

▪ Jakie rodzaje dokumentów można podpisać podpisem elektronicznym? 

▪ Czy umowa podpisana podpisem elektronicznym będzie ważna? 
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Składanie i walidacja podpisów elektronicznych 

▪ W jaki sposób złożyć kwalifikowany podpis elektroniczny? 

▪ Jak sprawdzić, jakim rodzajem podpisu opatrzony został dokument? 

▪ Jak sprawdzić, czy podpis elektroniczny, którym opatrzony został dokument, 

oparty został na ważnym certyfikacie? 

Jakie rodzaje dokumentów można podpisać elektronicznie? 

▪ Zawieranie różnych rodzajów umów z wykorzystaniem podpisów 

elektronicznych. 

▪ Parafowanie dokumentów a kwalifikowany podpis elektroniczny. 

▪ Podpisywanie dokumentów z zakresu prawa pracy (np. regulamnu pracy, 

świadectwa pracy, wniosku urlopowego). 

▪ Podejmowanie uchwał w formie elektronicznej przez organy spółki. 

▪ Składanie pism elektronicznych w komunikacji z organami administracji 

publicznej. 

Stosowanie rozwiązań do obsługi podpisów elektronicznych 

▪ Adobe Sign i Docu Sign a podpis elektroniczny. 

▪ Zawieranie umów przy wykorzystaniu Adobe Sign i Docu Sign. 

▪ Ograniczenia Adobe Sign i Docu Sign. 

▪ Inne rozwiązania do zarządzania procesem podpisywania dokumentów 

elektronicznie. 

Zarządzanie obiegiem dokumentów i procesem zawierania umów 

▪ Obieg dokumentów przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego. 

▪ Przechowywanie i archiwizacja dokumentów elektronicznych. 

▪ Zawieranie umów w formie elektronicznej i hybrydowej. 

Prowadzące 
 Aleksandra Auleytner 

Partner | Szef Praktyki IP&TMT 

E: aleksandra.auleytner@dzp.pl 

T: +48 22 557 86 13 | M: +48 660 440 306 

Jest szefem Praktyki IP&TMT i Partnerem w kancelarii DZP. Specjalizuje się w prawach 

na dobrach niematerialnych, prawie autorskim, prawie własności przemysłowej, a także 

prawie nowych technologii oraz e-commerce. 

 Karolina Kulikowska 

Associate | Praktyka IP&TMT 

E: karolina.kulikowska@dzp.pl 

T: +48 22 557 86 13 | M: +48 660 440 314 

Jest członkiem Praktyki IP&TMT w kancelarii DZP. Specjalizuje się w prawie własności 

intelektualnej i nowych technologii, ochronie danych osobowych, a także w dziedzinie 

cyberbezpieczeństwa i  ochrony informacji.  


