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Weryfikacja podpisu 

❖ Czy od momentu podpisania zachowana została integralność dokumentu, 
czyli czy treść dokumentu nie została zmieniona po jego podpisaniu.

❖ Czy dokument został podpisany przy użyciu certyfikatu ważnego 
w momencie użycia podpisu, czyli czy certyfikat nie został unieważniony przed 
złożeniem podpisu.

Weryfikacja podpisu pozwala sprawdzić, czy dokument nie był modyfikowany 
po jego podpisaniu oraz czy certyfikat użyty do podpisania był prawidłowy 
i czy był ważny w momencie użycia podpisu. 

Weryfikacja formalno-prawna

- czy podpisał ten, kto miał podpis, czy ten, kto miał upoważnienie 

- czy właściwym podpisem elektronicznym

- kiedy podpisano



Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Weryfikacja podpisu na przesyłkach wpływających w postaci elektronicznej

1. System tradycyjny

• Wynik weryfikacji nanosi się na wydruku przesyłki elektronicznej. Jeżeli 
przesyłka w postaci elektronicznej lub załącznik do niej zawierają podpis 
elektroniczny, na wydruku nanosi się informację o ważności podpisu 
elektronicznego i integralności podpisanego dokumentu oraz dacie tej 
weryfikacji (np.: „podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu... [data]; wynik 
weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji), a także czytelny 
podpis sporządzającego wydruk.

2. System EZD 

• Brak stosowanych uregulowań w przepisach, ale weryfikacja powinna być 
wykonana.



Weryfikacja podpisów na plikach XML w EZD PUW
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Weryfikacja podpisów na plikach w EZD PUW

• W przypadku podpisów elektronicznych w dokumencie w formacie PDF 
wygodny sposób weryfikacji oferuje odpowiednie narzędzie Adobe 
Acrobat Reader.

• Adobe nie jest narzędziem dostarczanym przez kwalifikowanego dostawcę 
usług zaufania i weryfikacja za pomocą tego narzędzia może mieć jedynie 
charakter pomocniczy.
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Podpisywanie załączników do e-pisma w EZD PUW 

Uprawnienie 290 w EZD PUW

Akceptacja / podpisywanie załączników do XML

umożliwia akceptowanie lub podpisywanie dokumentów stanowiących 
załączniki do e-pisma w formacie XML wymaganego przy przesyłaniu 
dokumentów w postaci elektronicznej 



Podpisywanie załączników do e-pisma w EZD PUW 

1) w komparycji umowy:

postać papierowa 

• „zawarta w dniu....... w .... pomiędzy”

postać elektroniczna:

• „zawarta pomiędzy”

moment jej zawarcia „umowy elektronicznej”

• „Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez ostatnią Stronę” 

2)  zapisy końcowe

postać papierowa 

• „Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron”

postać elektroniczna:

• brak 

postać elektroniczna:

• „Umowę sporządzono w postaci elektronicznej, w pliku w formacie PDF, który został podpisany przez 
strony za pomocą bezpiecznych podpisów elektronicznych”



Dokumenty niepodpisane w EZD PUW

1.    Pliki dołączone w sprawach papierowych pomocniczo zarejestrowanych w 
EZD PUW, których akceptacja odbywa się poza system EZD PUW. 

2.    Blokada  podpisania 

1) Przesyłki wpływające, które mają nadany Nr RPW.

2) dokumenty zatwierdzone jako tzw. wkłady w ramach udostępnienia 
w korespondencji wewnętrznej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 
(DzU z 2011 r. nr 14, poz. 67)

§ 8. 1. W przypadku gdy akta spraw są tworzone w systemie EZD, komórka merytoryczna, współpracująca przy załatwianiu sprawy 
z innymi komórkami organizacyjnymi w danej sprawie, udostępnia im tę sprawę bez-pośrednio w systemie EZD, określając 
równocześnie, jaka część dokumentacji stanowiącej akta sprawy będzie udostępniona tym komórkom.2. Opinie, notatki, 
stanowiska i inne rodzaje dokumentacji wynikające ze współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi komórki inne niż 
merytoryczne włączają bezpośrednio do akt sprawy komórki merytorycznej, nie tworząc akt oznaczonych odrębnym 
znakiem sprawy



Tworzenie paczki administracyjnej w EZD PUW

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 
2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków 
przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do 
sądu administracyjnego (DzU z 2019 r., poz. 1003)

Zgromadzone w paczce eADM odwzorowania cyfrowe uwierzytelnia się 
kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym.
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Dziękuję za uwagę


