
Temat: Dokumentacja w sieci czyli jak komputer oszczędza czas. 

 

Cyfryzacja staje się wszechobecna. Droga elektroniczna umożliwia sprawną i wiarygodną 

weryfikację danych. Oszczędza to mnóstwo czasu bo wiele spraw można załatwić bez 

wychodzenia z biura lub z domu. System informatyczny w urzędzie, musi rozpoznać nadawcę 

i autentyczność dokumentów, a każdy dokument musi być przecież podpisany. Jednak podpis, 

którym opatrzone są dokumenty elektroniczne, przybiera zupełnie inną formę.  

Czym jest podpis elektroniczny? 

Podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które są konieczne by nasz podpis był 

wiarygodny. Dokument podpisany elektronicznie jest równoważny pod względem skutków 

prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W jakich sprawach można stosować podpis elektroniczny? 

Podpis elektroniczny przyda się w szczególności do: 

 składania e-deklaracji podatkowych, 

 składania e-deklaracji ZUS, 

 zawierania umów, 

 podpisywania faktur elektronicznych, 

 składania ofert na przetargach, 

 składania dokumentów do urzędów administracji publicznej. 

 



 Profil Zaufany  

Do skutecznego dokonania wielu czynności przez Internet wystarczy podpis potwierdzony 

profilem zaufanym. Profil Zaufany może założyć każdy kto ma numer PESEL i posiada konto 

w banku. Każdy obywatel może posiadać tylko jeden Profil Zaufany. Można to zrobić od ręki, 

za darmo, w dowolnym momencie. Jest ważny 3 lata. Po tym czasie warto go przedłużyć. 

Profil Zaufany można najprościej założyć przez bankowość elektroniczną.  

 

Dlaczego warto założyć Profil Zaufany?  

 Wygoda -Ty decydujesz, kiedy wypełniasz wniosek do danego urzędu 

 Oszczędność czasu - nie tracisz czasu na wizytę w urzędzie, oczekiwanie w kolejce 

i dojazd 

 Dostęp do różnych placówek administracji publicznej - możesz załatwić dziesiątki 

różnych spraw w urzędach działających w Twojej okolicy i w całej Polsce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakich czynności można dokonać przy użyciu Profilu Zaufanego ePUAP? 

Dzięki Profilowi Zaufanemu można załatwić online większość spraw związanych 

z prowadzeniem firmy.  Ponadto oferuje on możliwość sprawdzania na bieżąco statusu spraw 

i wniosków, a także odbioru i wysyłki urzędowej korespondencji.  

 

Zadanie: 

Przeczytaj tekst, odpowiedz na pytanie: 

1. Kto może mieć profil zaufany? 

2. Przez jaki czasu jest ważny profil zaufany? 
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