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Mam marzenie



Powrót do rzeczywistości



Przykładowe dane liczbowe
Zadanie: zajęcia egzekucyjne

5 – 8 tys. wniosków zajęć rocznie
Drukowanie:
5–8tys.zajęć x 3 egz.=15-24 tys.wniosk.
Koszt jednostkowy wysyłki 2 egz.:
- przez pocztę: 5,40 zł
- przez gońców: 2,20 zł
Koszty wysyłki zajęć w skali roku:
- przez pocztę: 27 – 43,2 tys.zł
- przez gońców: 11 – 17,6 tys.zł
- Razem: 38 – 60,8 tys. zł



Praktyczne rozwiązanie

W połowie sierpnia 2006r. zacznie 
praktycznie działać ustawa o podpisie 
elektronicznym. 

(Dz.U. z 2001r. Nr 130 poz.1450 
z późn. zm.)



Zgodnie z nowym brzmieniem 
Art.78 ust.2 kodeksu cywilnego.

„Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej, 
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, jest równoważne formie 
pisemnej”.



Bezpieczny podpis elektroniczny
jest:
- przyporządkowany wyłącznie do osoby 
składającej ten podpis 

- sporządzony za pomocą podlegających 
wyłącznej kontroli osoby składającej
podpis elektroniczny bezpiecznych
urządzeń służących do składania
podpisu elektronicznego i danych
służących do składania podpisu
elektronicznego

- powiązany z danymi, do których został
dołączony, w taki sposób, że
jakakolwiek późniejsza zmiana tych 
danych jest rozpoznawalna.



Zalety podpisu 
elektronicznego

- jest równoważny z podpisem odręcznym,
- jest związany wyłącznie z podpisującym,
- umożliwia identyfikację podpisującego,
- jest tworzony przez podpisującego,
- brak konieczności fizycznej obecności przy

dokonywaniu większości czynności 
prawnych,

- brak konieczności
przechowywania 
dokumentów papierowych.



Koszty – taniość rozwiązania
Przykład:

koszt wydania certyfikatu kwalifikowanego/1 użytkownik: 
- 231,80 zł / 1 rok
- 317,20 zł / 2 lata

odnowienie certyfikatu/ 1 użytkownik:
- 115,90 zł / 1 rok
- 158,60 zł / 2 lata

koszt bezpiecznego urządzenia / 1 użytkownik:
- 401,38 zł

http://www.unizeto.pl



Przydatność podpisu elektronicznego
w codziennej pracy

Efektywne wykorzystanie czasu pracy na realizację
czynności merytorycznych, w miejsce czynności 
związanych z drukowaniem, podpisywaniem, 
kopertowaniem, znakowaniem zwrotnych 
potwierdzeń odbioru, wysyłką korespondencji
Bezpieczeństwo podpisu i przesyłanej informacji
Wiarygodność w postępowaniach sądowych
Brak konieczności osobistego udziału przy 
niektórych czynnościach prawnych
Wartość dowodowa przez wiele lat
Możliwość zastąpienia pieczęci notariusza jego 
podpisem elektronicznym



Efekty rozwiązania
Efekty dla komórki egzekucyjnej:
- szybkość przekazywania informacji
- szybkość odzyskiwania należności
- zmniejszenie ilości wyprodukowanej 

korespondencji z 15-24 tys. do 5-8 tys. 
rocznie

- zmniejszenie ilości czasu niezbędnego do 
obsługi wyprodukowanej korespondencji

Efekty dla Urzędu Miasta większa 
szybkość odzyskiwania wierzytelności 
Miasta

- obniżka kosztów „produkcji”
korespondencji

- obniżka kosztów wysyłki korespondencji



Możliwość osiągnięcia efektów

Art.58 ustawy o podpisie 
elektronicznym



Gotowość instytucji 
publicznych oraz banków do 

stosowania podpisu 
elektronicznego 



NIE POSIADAJĄ TECHNICZNYCH 
MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA 

PODPISU ELEKTRONICZNEGO!!!

- Urzędy Skarbowe
- Zakład Ubezpieczeń

Społecznych
- Sąd Rejonowy
- Komornicy Sądowi
- Banki



Przeszkody w 
stosowaniu podpisu 

elektronicznego
1. Do tego tanga trzeba dwojga
2. Nieznajomość zagadnienia
3. Nieznajomość efektów, jakie

może przynieść
4. Słabe rozpowszechnienie

informacji n.t. podpisu
elektronicznego

5. Martwe przepisy prawa



Martwe przepisy prawa
- kodeks cywilny:

„Oświadczenie woli złożone w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym  podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest 
równoważne formie pisemnej...”



- prawo bankowe:

„...banki mogą....świadczyć usługi 
certyfikacyjne w rozumieniu przepisów 
o podpisie elektronicznym”



- kodeks postępowania 
administracyjnego

Podanie wniesione w formie dokumentu
elektronicznego powinno:

„ być opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, przy zachowaniu zasad 
przewidzianych w przepisach o 
podpisie elektronicznym”



Dziękuję za uwagę
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