
Podpis elektroniczny  
w Twojej firmie
Jak zdepapieryzować swój biznes 
i zarządzać dokumentami online



WSTĘP: 
PODPIS ELEKTRONICZNY -  
ROZWIĄZANIE DLA KAŻDEJ FIRMY 

CZYM JEST PODPIS ELEKTRONICZNY?    
Poznaj najważniejsze informacje dotyczące podpisu elektronicznego 
- jego rolę, znaczenie i rodzaje.  

POZNAJ KORZYŚCI, JAKIE E-PODPIS PRZYNIESIE  
TWOJEMU BIZNESOWI
Opisujemy korzyści płynące z wykorzystywania podpisu elektronicznego  
w przedsiębiorstwie.   

SPRAWDŹ, KTÓRY DOKUMENT PODPISZESZ ELEKTRONICZNIE
Podpowiadamy, którym e-podpisem zatwierdzisz różne  
rodzaje e-dokumentów.

E-PODPIS - PRAWNIE WIĄŻĄCE ROZWIĄZANIE
Odpowiadamy na pytania związane z przepisami prawa  
i standardami używania podpisu elektronicznego w biznesie.

BEZPIECZNIE I PEWNIE
Wymieniamy technologiczne zabezpieczenia używane  
w procesach związanych z podpisem elektronicznym. 

E-PODPIS NA POLSKIM RYNKU  
Podajemy rekomendacje jak wdrożyć podpis elektroniczny w swojej firmie  
na przykładzie rozwiązań stosowanych przez polskich przedsiębiorców.

E-PODPIS NA ŚWIECIE - CZYLI UNIWERSALNE  
ROZWIĄZANIE BEZ GRANIC 
Opisujemy funkcjonowanie e-podpisu na świecie  
i przepisy prawa obowiązujące w różnych krajach. 

ROZWIĄZANIA CYFROWE A ŚRODOWISKO    
Używanie elektronicznych rozwiązań wspiera także ochronę środowiska.  
To kolejny argument za tym, by Twój biznes był paperless.

SŁOWNICZEK  POJĘĆ    
Przybliżamy nazewnictwo i definicje związane z elektronicznym  
obiegiem dokumentów.    

1

2

3

6

4

7

9

5

8

10



3

WSTĘP1

PODPIS ELEKTRONICZNY  -  
ROZWIĄZANIE DLA KAŻDEJ FIRMY
W wielu obszarach gospodarki w  Polsce z  powodzeniem udało się 
wprowadzić cyfrowe rozwiązania. Zdobywają one coraz szersze gro-
no zwolenników, czego dowodem jest ciągle rozszerzany zakres usług 
dostępnych online. Jedną z nich jest podpis elektroniczny, który staje 
się niezbędnym narzędziem w prowadzeniu każdego biznesu. E-pod-
pis jest wygodny, wielozadaniowy, łatwy i dostępny. Oszczędza czas, 
pieniądze, wymaga jedynie posiadanie laptopa czy smartfona z dostę-
pem do internetu. Doceniają go obie strony - i klienci i przedsiębior-
cy. Pierwsi za wygodę i szybkość podpisania dokumentu - aby wysłać 
dokument wystarczy jedno kliknięcie - drudzy za ograniczenie kosztów 
w firmie i łatwiejsze zarządzanie biznesem. 

Ty również bądź paperless  
i prowadź nowoczesną firmę!
Ten e-book został stworzony z  myślą o  małych i  średnich przedsię-
biorstwach, które zmagają się z papierologią i chcą to zmienić na rzecz 
cyfrowych rozwiązań. Pokazujemy, jakie zalety mają takie narzędzia 
oraz jak je wprowadzić we własnej firmie. Nasz poradnik zawiera od-
powiedzi dotyczące e-podpisu, elektronicznego obiegu dokumentów 
czy aspektów prawnych, praktyczne przykłady zastosowania e-rozwią-
zań w polskich firmach oraz rady przedsiębiorców. Zgromadzone ma-
teriały opracowali eksperci i  fachowcy Obserwatorium.biz, firmy do-
radczej specjalizującej się w tworzeniu i wdrażaniu strategii cyfrowych 
w  przedsiębiorstwach oraz przedstawiciele fintechu Autenti - plat-
formy do podpisywania i autoryzowania dokumentów online.  E-book 
wydany jest pod patronatem INFOR PL S.A. - największego polskiego 
dostawcy profesjonalnych informacji z zakresu prawa i ekonomii.
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Poznaj najważniejsze informacje dotyczące 
podpisu elektronicznego - jego rolę, znaczenie 
i rodzaje.

Podpis elektroniczny jest rozwiązaniem, które bazuje na  usługach  
zaufania i coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wprowadzenie 
go w swojej firmie. E-podpis może być pierwszym krokiem w stronę 
cyfryzacji i unowocześnienia przedsiębiorstwa, a lepsze poznanie tego 
narzędzia ułatwi zrozumienie całego procesu. 

Definicja według przepisów prawa europejskiego

Podpis elektroniczny oznacza dane w  postaci elektronicznej, które 
są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elek-
tronicznej i które użyte są przez podpisującego jako podpis.

 

Czym jest e-podpis? 

Podpis elektroniczny spełnia w przestrzeni online funkcje zbliżone do 
podpisu własnoręcznego w  procesie obiegu dokumentów papiero-
wych lub wprost im równoważne. Służy do  potwierdzenia treści, ak-
ceptacji umowy, oświadczenia woli lub oznaczenia autorstwa. Ważne 
jest to, że e-podpis stanowi potwierdzenie czynności podpisania wy-
konanej przez podpisującego. 

W świecie elektronicznym wszystko jest danymi, więc podpis elektro-
niczny to dane elektroniczne, które są świadomie użyte przez osobę 
fizyczną do podpisania dokumentu i dołączone lub powiązane z pod-
pisywaną treścią. Przykładowo, takim podpisem jest imię i  nazwisko 
pod wiadomością e-mail. Definicja e-podpisu jest bardzo szeroka 
i obejmuje kilka rodzajów podpisu elektronicznego, więc w zależności 
od charakteru umowy między stronami i oczekiwanych skutków praw-
nych, należy użyć jego odpowiedniego rodzaju.
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