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| Doręczenia elektroniczne jako nowa
szansa dla Ciebie i Twojej Firmy

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

Cele szkolenia
 Dzięki uczestnictwu w szkoleniu z doręczeń elektronicznych
zdobędziesz wiedzę o wymaganiach prawa Unii Europejskiej

oraz polskiej ustawy o doręczeniach elektronicznych, które mogą
cię dotyczyd.



Poznasz nową usługę cyfrową, kluczowe pojęcia oraz modele

funkcjonowania e-doręczeń.



Szkolenie dostarczy odpowiedzi w jaki sposób wykorzystad potencjał

doręczeń elektronicznych w kontaktach z podmiotami
publicznymi, kontrahentami oraz klientami.



Pogłębisz wiedzę na temat funkcjonowania doręczeń w Unii
Europejskiej oraz o przyjętym modelu krajowego systemu doręczeń
elektronicznych w Polsce. 

O szkoleniu
 Elektroniczne doręczenia są olbrzymią szansą na skuteczną
depapieryzację korespondencji z Twoimi klientami.

 Od 2021 obowiązuje nowa ustawa o doręczeniach
elektronicznych – dowiedz się czy Ciebie dotyczy.

 „Elektroniczny list polecony" – czy rzeczywiście niedługo
będzie to możliwe? Sprawdź jak wykorzystad możliwości
e-doręczeń dla siebie lub swojej firmy.

 Jeden dzień, cztery godziny wiedzy teoretycznej z przykładami
praktycznych zastosowań e-doręczeń oraz sesja pytań

od uczestników na które odpowie ekspert.

Szkolenie z doręczeń elektronicznych / 2.12.2021
W 2021 roku funkcjonowanie doręczeń elektronicznych w Polsce staje się faktem, weszła w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych,

która wymusza realizowanie elektronicznego listu poleconego zarówno w relacjach z administracją publiczną jak i z firmami.

Program szkolenia:
 Czym są doręczenia elektroniczne?

 Usługi zaufania eIDAS a doręczenie elektroniczne
 Ustawa o doręczeniach elektronicznych
 Funkcjonowanie krajowego systemu doręczeń
 Adres do doręczeń elektronicznych
 Obowiązki instytucji w zakresie doręczeń elektronicznych

 Kalendarz wdrażania ustawy
 Publiczna i kwalifikowane usługi doręczeń elektronicznych

 Bezpieczeństwo usług
 Standard doręczeń elektronicznych

 Wzajemna wymiana przesyłek
 Dowody doręczeń elektronicznych
 Dowód wysłania
 Dowód otrzymania
 Dowody techniczne

>>>

g. 9:30 – 13:30 – Wykłady merytoryczne

>>>

g. 13:30 – 14:30 – Sesja pytań

Szkolenie z doręczeń elektronicznych / 2.12.2021
Co zyskasz biorąc udział?
 Wiedzę teoretyczną
 Wszystkie informacje praktyczne, których potrzebujesz, aby zacząd stosowanie e-doręczeń
indywidualnie oraz w organizacjach
 Zajęcia ze specjalistą z wieloletnim doświadczeniem
 Możliwośd uzyskania merytorycznych odpowiedzi na zadane pytania

 Certyfikat potwierdzający szkolenie.

Dla kogo jest szkolenie z doręczenia elektronicznego?
 Przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem korespondencji elektronicznej
z klientem,
 Fundacji,
 Osób prywatnych,

 Podmiotów sektora publicznego,
 Specjalistów (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny,
rzecznik patentowy, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
podmiot niepubliczny wpisany do rejestru przedsiębiorców, podmiot niepubliczny
wpisany do CEIDG),
 Osób, które planują korzystanie z doręczenia elektronicznego i tych, które chcą poszerzyd
swoją wiedzę w tym temacie.

Dlaczego warto wziąd udział?

TE ORIA

PRA KTY KA

WIEDZ A
EKS PERCKA

REA LN E
PRZ Y KŁA DY

Prowadzenie

Michał Tabor
Partner i Członek Zarządu, Obserwatorium.biz
Ekspert w zakresie bezpieczeństwa i transakcji elektronicznych

Prowadzącym szkolenie jest Michał Tabor, którego wieloletnia praca związana między

innymi z usługami zaufania, w tym z podpisem elektronicznym, pozwoliła na zdobycie
nieocenionego doświadczenia i wiedzy w tym temacie.
Podczas szkolenia, będzie więc możliwośd pozyskania informacji od eksperta,

specjalizującego się w tej konkretnej dziedzinie.

O czym warto wiedzied?
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Więcej informacji i zgłoszenia na stronie

O czym warto wiedzied – inne szkolenia
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18.11.2021
| Jak korzystad z ePodpisu i pieczęci
elektronicznej – od czego zacząd?

9.12.2021
| 5 kroków do skutecznego wykorzystania
ePodpisu i pieczęci elektronicznej w firmie

Więcej informacji i zgłoszenia na stronie

Dzięku j em y i d o zob aczen ia

