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Zastosowanie podpisu elektronicznego w obrocie gospodarczym 
w Polsce i innych krajach Unii europejskiej 

 
27 kwietnia 2012 roku 

 
NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:00: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym przez 
Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat  – „Zastosowania podpisu elektronicznego w obrocie gospodarczym w 
Polsce i innych krajach Unii Europejskiej” 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:00: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pani Magdalena 
Marucha Jaworska - Ekspert Prawa Internetu i Nowych Technologii. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:00: Specjalizuje się w zakresie prawa prywatnego w powiązaniu z 
elektronicznym obrotem gospodarczym, również w aspekcie porównawczym (m.in. podpis 
elektroniczny, e-umowy, e-business, komunikacja elektroniczna, bezpieczeństwo transakcji w Internecie, 
zastosowanie biometrii). 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 10:00: Witam Państwa! 
 
[Główny]: GOSIULA wszedł o godz. 10:00 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:00: W 2009 roku ekspert Okręgowej Izby Radców Prawnych w 
Warszawie i współautorka nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym i zmianach w przepisach 
kodeksu cywilnego, tzw. „małej nowelizacji”, stworzonej w ramach prac Komisji Sejmowej. 
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[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:01: W 2011 roku ekspert strony społecznej w Podkomisji 
Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego i poselskiego projektu m.in. ustawy o podpisach 
elektronicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym. Autorka licznych artykułów i 
książki „Podpis elektroniczny" oraz wystąpień konferencyjnych z zakresu prawa cywilnego i Prawa 
Internetu. 
 
[Główny]: Milagros wszedł o godz. 10:01 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:01: Stypendystka programu Tempus na Uniwersytecie Federico II w 
Neapolu, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku 
prowadzi badania naukowe związane z podpisem elektronicznym i elektronicznym obrotem prawnym 
oraz bezpieczeństwem transakcji elektronicznych. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:02: Informacje na temat Eksperta znajdą Państwo na naszej stronie 
(www.darr.pl) w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe) 
 
[Główny]: NikiMinaj wszedł o godz. 10:02 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:02: Szanowna Państwo, zacznijmy nasze spotkanie od wyjaśnienia w 
jakich obszarach gospodarki istnieje możliwość zastosowania podpisu elektronicznego? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:02: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje znak 
">" 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:03: Jeszcze jedna informacja techniczna - maksymalna ilość znaków 
do jednorazowego wpisu to 500. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:03: W międzyczasie osoby, które weszły do czatu z lekkim 
opóźnieniem chciałam wyjaśnić, że zapis czatu widoczny jest tylko od momentu, kiedy wejdzie się do 
systemu. 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 10:03: Podpisy elektroniczne można stosować w zasadzie we 
wszystkich obszarach gospodarki, o ile przepisy określonych ustaw lub innych aktów prawnych nie 
stanowią inaczej.  
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:03: Pełny zapis czatu zostanie zamieszczony na stronie www.darr.pl w 
zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe) 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 10:04: Należy jednak mieć świadomość, że nie każdy rodzaj 
podpisu elektronicznego (ściślej dokument elektroniczny) może „zastąpić” w obrocie podpis 
własnoręczny (dokument podpisany własnoręcznie) – co do zasady dotyczy to wyłącznie bezpiecznego 
podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podpis 
ten działa w oparciu o Infrastrukturę Klucza Publicznego (PKI). 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 10:05: W praktyce obrotu gospodarczego bezpieczny podpis 
elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu stosuje się do:  

http://www.darr.pl/
http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe
http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe
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- kontaktów drogą elektroniczną z ZUS-em (podpisywania deklaracji, podpisywanie wniosku o wydanie 
zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne - Program Płatnik), 
- składania e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych, 
- składania e-deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, 
- uzyskiwania wypisów z Centralnej Info 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 10:05:  
- uzyskiwania wypisów z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, 
- składania wniosków i dokumentów do sądów rejestrowych, 
- podpisywania korespondencji z urzędami państwowymi, 
- podpisywania raportów dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowych, 
- zgłaszania drogą elektroniczną zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Danych 
Osobowych, 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 10:05: 
 - elektronicznej rejestracji spółek z o.o.,  
- wystawiania faktur w formie elektronicznej, 
- aukcji elektronicznych w prawie zamówieniach publicznych, 
- podpisywanie pozwów i pism procesowych w elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU)  
- podpisywania umów biznesowych, 
- podpisywania umów cywilno-prawnych z zachowaniem skutków prawnych formy pisemnej.  
 
[GOSIULA] 10:06: Dzień dobry, a jakie są skutki złożenia podpisu elektronicznego? 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 10:06: Inne rodzaje podpisów elektronicznych mogą być używane 
do elektronicznej rejestracji spółek z o.o., wystawiania faktur elektronicznych, składania oświadczeń 
woli, podpisywania umów cywilno-prawnych, aukcji elektronicznych, podpisywania pozwów i pism 
procesowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), czynnościach bakowych (klient-
bank). 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 10:06: Ogólnie mówiąc, podpis elektroniczny może być stosowany 
w prawie prywatnym (zawieranie umów, składanie oświadczeń woli)  i publicznym (kontaktowanie się 
obywateli z urzędami, składanie pism do urzędów). 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:07: Bardzo dziękuję za odpowiedz. 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 10:07: (odp. dla GOSIULA): Art. 5 ustawy o podpisie 
elektronicznym zrównuje pod względem skutków prawnych dokumenty elektroniczne (dane 
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
kwalifikowanego certyfikatu z dokumentami podpisanymi własnoręcznie. 
 
[GOSIULA] 10:09: A właśnie co to jest ten podpis elektroniczny certyfikowany? O co chodzi z tym 
certyfikatem? 
 
[GOSIULA] 10:09: Jaką ma formę certyfikat? 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 10:09: Skutki prawne dokumentów podpisanych elektronicznie 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu są równoważne  dokumentom podpisanym własnoręcznie> 
 
[GOSIULA] 10:10: a w jaki sposób uzyskać certyfikację takiego podpisu? 
 
[Janik] 10:10: Czy osoba prywatna również może używać podpisu elektronicznego i jak to się odbywa, np 
podczas podpisywania korespondencji z urzędami? 
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[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 10:13: (odp. dla GOSIULA): Jest to taki rodzaj podpisu, który 
mówiąc ogólnie zastępuje w obrocie podpis własnoręczny. Można więc wybrać: czy podpisujemy 
dokument własnoręcznie czy bezpiecznym podpisem z kwalifikowanym certyfikatem. Certyfikat jest 
elektronicznym zaświadczeniem podpisującego dokumenty elektroniczne. Ma spełnić funkcję 
identyfikacyjną w obrocie elektronicznym. W skrócie: "wirtualny dowód tożsamości" tej osoby> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:16: Mamy jedno pytanie oczekujące: [Janik] 10:10: Czy osoba 
prywatna również może używać podpisu elektronicznego i jak to się odbywa, np podczas podpisywania 
korespondencji z urzędami? 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 10:16: (odp.dla Janik): Osoba prywatna również może używać 
podpisu elektronicznego, natomiast osoba prawna działa przez swoje organy uprawnione do jej 
reprezentacji. Tak, jak podpisuje się dokumenty w formie pisemnej tradycyjnej, te same osoby podpisują 
elektronicznie e-dokumenty. Każda osoba uprawniona do reprezentacji powinna mieć swój podpis 
elektroniczny  (mówimy cały czas o bezpiecznym podpisie i kwalifikowanym certyfikacie), czyli dla niej 
powinien być wystawiony kwalifikowany certyfikat 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 10:17: (odp. dla Janik): Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o podpisie 
elektronicznym osoba składająca podpis może działać w imieniu własnym albo innej osoby fizycznej, 
prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.> 
 
[Janik] 10:18: Czy to też odnosi się do osoby prywatnej, ponieważ wspomniała Pani o kontakcie z 
urzędami? 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 10:20: (odp. dla Janik): Tak, odnosi się też do osoby prywatnej, 
jeżeli jest wymagany taki rodzaj podpisu> 
 
[Janik] 10:20: Dziękuje za informacje. 
 
[Milagros] 10:20: A proszę powiedzieć czy w Polsce będą uznawane certyfikaty zagraniczne? 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 10:25: (odp. dla Milagros): Teoretycznie tak. Problem jest nieco 
skomplikowany. W Europie funkcjonuje około 100 urzędów certyfikacji wydających kwalifikowane 
certyfikatu. Celem wprowadzenia e-podpisu, który może zastąpić podpis  własnoręczny była właśnie 
możliwość uznawania go w UE. Jeżeli podmioty są na liście usług zaufanych - TSL danego kraju 
europejskiego, to bezpieczne e-podpisy z  kwalifikowanym certyfikatem wydane przez te podmioty 
powinny być uznane. Ogólnie stanowi  o tym art. 4 ustawy o podpisie elektronicznym. 
 
[GOSIULA] 10:27: Dziękuję za odpowiedź. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:27: Obecnie nie ma pytań oczekujących. Zapraszam Państwa do 
zadawania pytań. 
 
[Milagros] 10:28: Dziękuję. 
 
[Zbychu] 10:28: Bardzo lubię słowo "powinno być" przepraszam to nie bezpośrednio do Pani ale znając 
polskie przepisy mam jedno na myśli raczej nie będą uznane, chyba, że się mylę, proszę powiedzieć jak 
to jest w praktyce? 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 10:29: (odp. dla Milagros): Zrównuje się pod względem skutków 
prawnych certyfikaty kwalifikowane wydane przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne nie mający 
siedziby na terytorium RP, jeżeli zostanie spełniona co najmniej jedna z przesłanek z art. 4 ustawy o 
podpisie elektronicznym: podmiot wydający jest wpisany na listę podmiotów kwalifikowanych, została 
mu udzielona akredytacja w państwie członkowskim> 
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[Milagros] 10:29: Dziękuję za odp. 
 
[Główny]: NikiMinaj wyszedł o godz. 10:30 
 
[Główny]: NikiMinaj wszedł o godz. 10:31 
 
[NikiMinaj] 10:32: Witam, proszę o informację gdzie można uzyskać dalsze informacje dot. podpisu 
elektronicznego? 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 10:33: (odp. Zbychu): Kwalifikowane certyfikaty wydane przez 
podmioty wpisane na europejską listę TSL są uznawane i są równorzędne polskim certyfikatom 
kwalifikowanym> 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 10:37: (odp. dla NikiMinaj): Praktyczne informacje można uzyskać 
przede wszystkim na stronach podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Wszystkie podmioty 
kwalifikowane znajdują się na liście Narodowego Centrum Certyfikacyjnego,  www.nccert.pl> 
 
[P.O.S.T.] 10:39: Czy jako właściciel firmy będzie zmuszona kupić bezpieczny podpis elektroniczny, jeśli 
zlecam sporządzanie i wysyłanie dokumentów ubezpieczeniowych biurowi rachunkowemu ? 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 10:39: (odp. dla NikiMinaj): Pozostałe informacje można uzyskać 
na stronach Ministerstwa Gospodarki, Broszura MG, Podpis elektroniczny -  sposób działania, 
zastosowanie i korzyści, Warszawa 2005, 
http://www.imm.org.pl/imm/biblioteka/badania/podpis_elektroniczny.pdf, >  
 
[Janik] 10:40: Proszę mi powiedzieć jak to jest z dostępnością instytucji, gdzie zarejestrujemy podpis 
elektroniczny, bo jak sprawdzałem na stronie www.epodpis.pl to nie było ich za wiele, szczególnie w 
województwie lubuskim? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:42: Mamy 2 pytania oczekujące: 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:42: [P.O.S.T.] 10:39: Czy jako właściciel firmy będzie zmuszona kupić 
bezpieczny podpis elektroniczny, jeśli zlecam sporządzanie i wysyłanie dokumentów ubezpieczeniowych 
biurowi rachunkowemu ? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:42: oraz od [Janik] 10:40: Proszę mi powiedzieć jak to jest z 
dostępnością instytucji, gdzie zarejestrujemy podpis elektroniczny, bo jak sprawdzałem na stronie 
www.epodpis.pl to nie było ich za wiele, szczególnie w województwie lubuskim? 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 10:49: (odp. dla Janik): Ogólnopolska dostępność. Na stronach 
internetowych kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne (a te znajdują się na 
stronie www.nccert.pl), np. Unizeto Certum, PWPW Sigillum, KIR, Mobicert, ENIGMA SOI znajdują się 
wszystkie informacje o Punktach Rejestracji i wydawaniu kwalifikowanych i niekwalifikowanych 
certyfikatów> 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 10:50: (odp. dla P.O.S.T.): Jeżeli korzysta Pani z usług biura 
rachunkowego, może Pani w umowie upoważnić 
 
[Janik] 10:50: Dziękuje za informacje, widocznie niewłaściwą stronę oglądałem. 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 10:51: określoną osobę z biura, która będzie wysyłać dokumenty 
dla ZUS-u. Dla tej osoby będzie wystawiony certyfikat i tylko ona będzie upoważniona do przesyłania 
dokumentów> 
 

http://www.nccert.pl/
http://www.imm.org.pl/imm/biblioteka/badania/podpis_elektroniczny.pdf
http://www.epodpis.pl/
http://www.nccert.pl/
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[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:52: Dziękuję za odpowiedzi. Nie mamy pytań oczekujących. 
Zapraszam Państwa do zadawania pytań. 
 
[P.O.S.T.] 10:52: Gdzie można znaleźć listę europejskich organów nadzoru i urzędów certyfikacyjnych? 
 
[Okrasków] 10:54: Jeśli mógłbym zapytać dlaczego ta dziedzina tj. podpisów elektronicznych jest 
szczególnie uregulowana? 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 10:57: (odp. dla Janik): Punkty Rejestracji, czyli miejsca gdzie 
można podpisać umowę o świadczenie usług certyfikacyjnych i umowę o wystawienie certyfikatu, kupić 
urządzenia potrzebne do używania podpisu elektronicznego, odnowić certyfikat, znajdują się na 
stronach internetowych każdego z kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. 
Proszę sprawdzać na tych stronach, np. www.certum.pl, www.sigillum.pl, www.kir.pl, www.mobicert.pl  
i pozostałe wpisane w Rejestrze Kwalifikowanych Podmio 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 10:58: (odp. dla Janik): w Rejestrze Kwalifikowanych Podmiotów 
na stronie www.nccert.pl> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:00: Lista pytań oczekujących: [P.O.S.T.] 10:52: Gdzie można znaleźć 
listę europejskich organów nadzoru i urzędów certyfikacyjnych? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:00: [Okrasków] 10:54: Jeśli mógłbym zapytać dlaczego ta dziedzina tj. 
podpisów elektronicznych jest szczególnie uregulowana? 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 11:01: (odp. dla Okrasków): Podpisy i dokumenty elektroniczne są 
ściśle powiązane z aspektami technicznymi (matematyka, informatyka, kryptografia...itd), prawnymi 
(skutki prawne) i organizacyjnymi (związanymi ze stworzeniem Infrastruktury Klucza Publicznego). 
Wcześniej nie istniała możliwość elektronicznego podpisywania dokumentów w taki sposób, aby można 
było zidentyfikować osobę podpisującą i zachować integralność podpisanego dokumentu (czyli, że w 
dokumencie elektronicznym nie będą wprowadzone żadne zmiany). 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 11:02: zmiany). 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 11:08: (odp. dla Okrasów): Najbardziej skomplikowana jest pewna 
identyfikacja osób w Internecie (czyli skąd mieć pewność, że osoba podająca się za Jana Kowalskiego 
naprawdę nim jest). Dokumenty i podpisy elektroniczne mają spełnić takie same funkcje, jak dokumenty 
podpisane własnoręcznie na papierze. Przez wiele setek lat używało się jednego nośnika - papieru i 
jednego rodzaju podpisu - własnoręcznego. Inny był więc sposób tworzenia, podpisywania, przesyłania, 
przechowywania takich dokumentów . 
 
[Okrasków] 11:09: Jak Pani ocenia poziom wiedzy oraz wykorzystania podpisu elektronicznego wśród 
polskich przedsiębiorców na tle państw europejskich? 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 11:14: (odp. dla Okrasów): Bezpieczny podpis elektroniczny 
weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu nigdzie nie jest powszechnie 
wykorzystywany. W Polsce jest używany przez przedsiębiorców do korespondencji  z ZUS-em i Urzędem 
Skarbowym. Pomału tworzy się możliwości stosowania różnych rodzajów podpisów elektronicznych przy 
przesyłaniu faktur elektronicznych, rejestracji spółek z o. o., ale opóźniona jest budowa e-administracji, 
czyli  kontaktowania się z obywateli z urzędami. Z całą pewnością każdy z nas, również przedsiębiorcy, 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 11:18: (odp. dla okrasów): podpisują się pod wiadomością 
przesyłaną e-mailem, SMS-em, korzystają z PIN-ów, loginów i haseł, podpisów na tabletach, haseł 
jednorazowych czy tokenów, np. w bankach. Bankowość elektroniczna, a tym samym używanie 
podpisów elektronicznych w bankowości, jest na dobrym poziomie europejskim.> 

http://www.certum.pl/
http://www.sigillum.pl/
http://www.kir.pl/
http://www.mobicert.pl/
http://www.nccert.pl/


 

strona 7 z 9 

 
[Główny]: Ekspert - Magdalena Marucha Jawor wyszedł o godz. 11:22 
 
[Główny]: Ekspert: Magda Marucha Jaworska wszedł o godz. 11:29 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:30: Mieliśmy drobne problemy techniczne, ale witamy ponownie 
Eksperta :-) 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:30: Ostatnia odpowiedź zakończyła się: [Ekspert - Magdalena 
Marucha Jawor] 11:18: (odp. dla okrasów): podpisują się pod wiadomością przesyłaną emailem, SMS-
em, korzystają z PIN-ów, loginów i haseł, podpisów na tabletach, haseł jednorazowych czy tokenów w 
bankach. Bankowość elektroniczna, a tym samym używanie podpisów elektronicznych w bankowości, 
jest na dobrym poziomie europejskim.> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:31: Pozostało nam jeszcze jedno pytanie oczekujące od: [P.O.S.T.] 
10:52: Gdzie można znaleźć listę europejskich organów nadzoru i urzędów certyfikacyjnych? 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 11:31: (odp. dla Okrasów): W Polsce nie ma e-ID, czyli dowodów 
osobistych z podpisem elektronicznym, pojawiają się natomiast możliwości używania innych, niż 
bezpieczny z kwalifikowanym certyfikatem, podpisów elektronicznych - e-faktury, rejestracja spółki z 
o.o. przez Internet> 
 
[Okrasków] 11:32: Dziękuje za uświadomienie, nie wiedziałem, że bankowość elektroniczna tj. loginy, 
hasła i hasła jednorazowe to podpis elektroniczny, tak na marginesie proszę mi powiedzieć czy jedyna 
osobą, która może wykonać czynności z rejestracją podpisu elektronicznego jest tylko i wyłącznie 
właściciel? 
 
[Główny]: Ekspert - Magdalena Marucha Jawor wyszedł o godz. 11:33 
 
[Główny]: Ekspert - Magdalena Marucha Jawor wszedł o godz. 11:34 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 11:35: drobne problemy techniczne, proszę o powtórzenie 
pytania. 
 
[Okrasków] 11:35: Dziękuje za uświadomienie, nie wiedziałem, że bankowość elektroniczna tj. loginy, 
hasła i  hasła jednorazowe to podpis elektroniczny, tak na marginesie proszę mi powiedzieć czy jedyna 
osobą, która może wykonać czynności z rejestracją podpisu elektronicznego jest tylko i wyłącznie 
właściciel? 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 11:38: (odp. dla Okrasów): Tak, jeżeli chodzi o bezpieczny podpis 
elektroniczny i kwalifikowany certyfikat, umowę o wydanie kwalifikowanego certyfikatu podpisuje 
wyłącznie osoba fizyczna, dla której ma zostać wydany ten certyfikat. Umowę o świadczenie usług może 
podpisać inna osobą, na rzecz której podmiot będzie świadczył usługi certyfikacyjne (np. właściciel firmy, 
a certyfikaty dla pracowników)> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:39: Pozostało 20 minut czatu. Zapraszam Państwa do zadawania 
pytań 
 
[P.O.S.T.] 11:40: Z mojej strony ostatnie pytanie, przez jaki okres certyfikat zachowuje ważność ? 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 11:40: (odp. dla P.O.S.T.) Lista zaufanych podmiotów znajduje się 
na stronie https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-hr.pdf European 
Commission: List of Trusted List information as notified by Member States> 
 
[Janik] 11:41: Chciałbym zapytać czy podpis elektroniczny jest całkowicie bezpieczny? 

https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-hr.pdf
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[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 11:41:  (odp. Dla P.O.S.T.) Europejska Lista TSL jest publikowana 
przez Komisję Europejską i zawiera odnośniki do wszystkich list krajowych (Member States). 
 
[Główny]: GOSIULA wyszedł o godz. 11:44 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 11:46: (odp. dla Janik): Bezpieczny podpis elektroniczny 
weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu jest uznany za najbardziej bezpieczny. Obecnie 
zapewnia on najwyższe bezpieczeństwo dla tak podpisywanych dokumentów elektronicznych, wśród 
używanych powszechnie e-podpisów. 
 
[Góral] 11:46: Witam, mam może trochę banalne pytanie, ale interesuję mnie gdzie mogę kupić 
bezpieczny podpis elektroniczny i ile będzie on kosztował? 
 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 11:49: (odp. dla Janik): Nie ma 100%  bezpieczeństwa przy 
korzystaniu z usług Internetu. Podtrzymuję odpowiedź o bezpieczeństwie e-podpisu powyżej. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:54: Do końca pozostało nam zaledwie 6 minut. Oczekujemy na 
odpowiedź: [Góral] 11:46: Witam, mam może trochę banalne pytanie, ale interesuję mnie gdzie mogę 
kupić bezpieczny podpis elektroniczny i ile będzie on kosztował? 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 11:54: (odp. dla Góral): Bezpieczny podpis elektroniczny może 
Pan kupić w Punktach Rejestracyjnych lub salonach sprzedaży w całej Polsce, które znajdzie Pan na 
stronach internetowych kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne (wszystkie 
podmioty kwalifikowane www. nccert.pl). Podałam wcześniej adresy podmiotów kwalifikowanych (np. 
www.certum.pl, www.sigillum.pl, www.kir.pl, www.mobicert.pl)> 
 
[Okrasków] 11:55: Chciałbym zapytać jeszcze na koniec w jakich przypadkach może być anulowany 
certyfikowany podpis elektroniczny i na ile lat jest on wydawany? 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 11:59: (odp. dla Góral): Koszt około 250 - 380 zł,  w  zależności od  
wyposażenia, długość ważności certyfikatu: 1 lub 2 lata. Wszystkie informacje proszę sprawdzać na 
bieżąco na stronach kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne podane wcześniej> 
 
[Góral] 11:59: Dziękuję bardzo za informację 
 
[Główny]: Milagros wyszedł o godz. 12:00 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:00: Szanowni Państwo ! Czas naszego spotkania dobiega końca. 
Pozostało nam jeszcze jedno pytanie oczekujące od: [Okrasków] 11:55: Chciałbym zapytać jeszcze na 
koniec w jakich przypadkach może być anulowany certyfikowany podpis elektroniczny i na ile lat jest on 
wydawany? 
 
[Główny]: NikiMinaj wyszedł o godz. 12:01 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 12:01: (odp. dla Okrasów): Zgodnie z Rozporządzeniem do ustawy 
o podpisie elektronicznym kwalifikowany certyfikat wystawiany jest maximum na 2 lata, potem należy 
go odnowić. Certyfikat może być unieważniony lub zawieszony, art. 21 pkt 2 ustawy> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:02: Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:02: Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania w zakresie stosowania 
podpisu elektronicznego w obrocie gospodarczym w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, to prosimy 
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je kierować na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy tylko w dniu dzisiejszym do godziny 
16:00. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:02: Jeżeli interesują Państwa inne kwestie związane z prowadzeniem 
biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z 
nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: eic@darr.pl. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:02: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:03: Szczególnie zapraszam na ten stronę osoby, które przyłączyły się 
do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały możliwości zapoznać się z wszystkimi 
pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Ekspert - Magdalena Marucha Jawor] 12:03: (odp. dla Okrasów): Unieważnienie: certyfikat wydany na 
podstawie nieprawdziwych danych, podpisujący nie dopełnił obowiązków wskazanych w ustawie, w 
razie kompromitacji kluczy używanych do stosowania tego podpisu> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:03: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu Enterprise 
Europe Network West Poland w okresie styczeń 2011-grudzień 2012 roku organizujemy 24 czaty. 
Dzisiejszy był PIĘTNASTYM z serii. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:03: Informacje o czatach, również tych, które były organizowane w 
latach 2008-2010 można znaleźć na stronie www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe 
Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:04: Informacje na temat czatów będą zamieszczane na bieżąco na 
www.darr.pl oraz w miarę możliwości na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:04: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla biznesu 
- Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:04: Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez Unię 
Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 
(http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu państwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:04: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 

mailto:eic@darr.pl
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