
PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI 
 
Z upoważnienia firmy UNIZETO TECHNOLOGIES w naszym Ośrodku jest potwierdzana tożsamość oraz autentyczność 
podpisów osób ubiegających się o podpis elektroniczny.  

Świadczymy usługi dodatkowe w zakresie:  

• doradztwa w procesie zamawiania e-podpisu i jego odnawiania, 

• pomocy przy wypełnianiu niezbędnych dokumentów,  

• wydruku dokumentów, umów, 

• wysyłki dokumentacji we właściwe miejsca, 

• pomoc w pełnym wdrożeniu podpisu elektronicznego, 

• doradztwa przy wymianie kart kryptograficznych, doradztwa przy unieważnieniu e-podpisu.  
 
PUNKT jest czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach 900-1400 
 
Osoba do kontaktu: Juliusz Lisiecki 
   tel. 61 847 54 22 w. 33 
   mail: ppt@wokiss.pl 
  
Przygotowanie dokumentacji i weryfikacja tożsamości. 

Dokumenty niezbędne do wszczęcia procedury 

Przedsiębiorca  

• Odpis z KRS nie starszy niż 6 miesięcy od daty jego 

wydania lub w przypadku osób prowadzących 

indywidualną działalność gospodarczą odpis z EDG,  

• Potwierdzenie nadania numeru NIP,  

• Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,  

• Pełnomocnictwo (jeżeli osoba występująca o certyfikat 

nie jest organem danego podmiotu – tzn. nie jest osobą 

upoważnioną do samodzielnego reprezentowania danej 

instytucji). 

Instytucja publiczna  

• Dokument potwierdzający pełnienie funkcji 
upoważnionej do reprezentowania danego podmiotu (akt 

powołania  

/ mianowania / wyboru), dokument musi dotyczyć osoby 

która podpisuje w imieniu danej instytucji 

pełnomocnictwo dla danego Subskrybenta,  

• Potwierdzenie nadania numeru NIP,  

• Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,  

• Pełnomocnictwo (jeżeli osoba występująca o certyfikat 

nie jest organem danego podmiotu – tzn. nie jest osobą 

upoważnioną do samodzielnego reprezentowania danej 

instytucji). 

oraz dokumentu tożsamości.  

Pełnomocnictwo posiada pieczęć firmową oraz czytelny podpis osoby upoważnionej zgodnie z KRS 

Inny dokument określający zasady reprezentacji do reprezentowania podmiotu udzielającego pełnomocnictwa 

 
Operator PPT może potwierdzić wyłącznie:  

• tożsamość Subskrybenta którego widział,  

• autentyczność podpisów które zostały złożone w jego obecności,  

• zgodność kopii z oryginałem dokumentów które widział  
 
oraz podpisać dokumenty w imieniu  UNIZETO CERTUM tylko w przypadku, gdy osobiście je przygotował.  
 
Po dokonaniu niezbędnych formalności podpisane dokumenty są dostarczane do CERTUM.  

Po kilku dniach, na wskazany adres email przychodzi informacja, na podstawie której należy wdrożyć e-podpis.  

 

Zachęcamy do zamówienia wdrożenia bezpiecznego podpisu elektronicznego.  



Sposób przeprowadzenia instalacji zestawów i kart opisany jest na stronach wdrożenia e-podpisu – jeśli będzie taka 

potrzeba, możemy Państwu pomóc w procesie instalacji. 

 
PROCEDURA POTWIERDZENIA TOŻSAMOŚCI. 
 

Weryfikacja tożsamości i poświadczenie podpisu jest usługą wykonywaną w Punkcie Potwierdzania Tożsamości (PPT) 

i może mieć zastosowanie w sytuacji, gdy posiadacie Państwo samodzielnie wydrukowane i nie podpisane dokumenty 

dotyczące certyfikowanego podpisu elektronicznego.  

W takim przypadku NIE PONOSIMY odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w dokumentacji.  

Operator PPT może podpisać dokumenty z ramienia CERTUM tylko w przypadku gdy osobiście je przygotował, zatem 

Klient musi czekać na podpisanie i odesłanie umowy przez CERTUM. 

Opłatę za weryfikację tożsamości w PPT określa cennik i jest zależna od ilości weryfikowanych osób.  


