
 

 

 

 

 

O szkoleniu Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie online „Praktyczne aspekty 

stosowania podpisu elektronicznego w pytaniach i odpowiedziach”. Spotkanie 

stanowi kontynuację wydarzenia „Stosowanie podpisu elektronicznego oraz 

skuteczność prawna oświadczeń woli opatrzonych podpisem elektronicznym”, 

które odbyło się 27 kwietnia 2021 r.  

Celem spotkania jest omówienie, na praktycznych przykładach, przypadków 

stosowania podpisów elektronicznych w sferze publicznoprawnej i w obrocie 

cywilnoprawnym, oraz problemów prawnych, które mogą wystąpić w związku 

z  ich stosowaniem.  

Organizatorzy Webinarium organizowane jest przez Polskie Stowarzyszenie Prawników 

Przedsiębiorstw oraz kancelarię Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 

Do kogo skierowane jest 
szkolenie? 

Szkolenie skierowane jest 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 29 czerwca 2021 r. godz. 11:00 – 12:00. 

Zgłoszenia należy przesłać do 28 czerwca do godz. 17:00 na adres: 

biuro@pspp.org.pl. 

Program szkolenia Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy. Treści merytoryczne zostaną 

zaprezentowane poprzez omówienie najczęściej zadawanych pytań dotyczących 

problematyki stosowania podpisów elektronicznych oraz na podstawie case 

study. 

 Stosowanie podpisu elektronicznego w praktyce 

▪ Zawieranie umów w formie elektronicznej z podmiotami z siedzibą w EOG 

oraz poza EOG. 

▪ Podpis elektroniczny został „błędnie zweryfikowany“, czyli problemy 

z weryfikacją podpisu elektronicznego. 

▪ Który rodzaj podpisu elektronicznego wykorzystać do określonego formatu 

podpisów elektronicznych? 

▪ Podpisywanie jednego dokumentu elektronicznego różnymi rodzajami 

podpisów elektronicznych. 

▪ Podpisywanie dokumentu (podpis wewnętrzny, zewnętrzny, 

kontrasygnata). 

Zaproszenie 
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 Kwalifikowany podpis elektroniczny 

▪ Kwalifikowany certyfikat „osobisty“ czy „firmowy“ – który wybrać? 

▪ Konserwacja kwalifikowanego podpisu elektronicznego, czyli o ochronie 

wartości dowodowej kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

▪ Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z  kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego. 

 Profil zaufany i podpis zaufany 

▪ Czy obcokrajowiec może podpisywać dokumenty elektroniczne podpisem 

zaufanym? 

▪ Jakich spraw nie można załatwić przy użyciu podpisu zaufanego? 

 E-dowód i podpis osobisty 

▪ Jak uzyskać e-dowód? 

▪ Funkcjonalności e-dowodu oraz ich aktywacja. 

▪ Zagubienie, kradzież lub uszkodzenie e-dowodu a podpis osobisty. 

 Podpis elektroniczny w postępowaniu sądowym i sądowoadministracyjnym 

▪ Wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej. 

▪ Wnoszenie pism do sądów administracyjnych drogą elektroniczną za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

▪ Poświadczanie za zgodność dokumentów elektronicznych w postępowaniu 

sądowym i sądowoadministracyjnym. 

▪ Dokument elektroniczny opatrzony podpisem elektronicznym jako dowód 

w postępowaniu sądowym i sądowoadministracyjnym. 

Prowadzące 
 Aleksandra Auleytner 

Partner | Szefowa Praktyki IP&TMT 

E: aleksandra.auleytner@dzp.pl 

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

Jest szefową Praktyki IP&TMT i Partnerem w kancelarii Domański Zakrzewski 

Palinka sp.k. 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 Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i nowych technologii, ochronie 

danych osobowych, a także w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i  ochrony 

informacji.  

 


