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                 Pieczątka jednostki organizacyjnej 
 

Data złożenia wniosku ...................................... r. 
 
 
Znak sprawy ............................................................. 
 
 

WNIOSEK NR ............................................... / 20.... 
                         Proszę wpisać numer kolejny w roku kalendarzowym 

 

 O PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI PODPISU ELEKTRONICZNEGO NA POSIADANYM NOŚNIKU1 

 O WYROBIENIE ZESTAWU ODNOWIENIOWEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO2 

 O WYROBIENIE PODPISU ELEKTRONICZNEGO3 

Proszę powyżej zaznaczyć krzyżykiem po lewej stronie co jest wnioskowane 
 

     Niniejszym zwracam się z prośbą o wykonanie w/w zamówienia poniżej podanemu 
pracownikowi w oparciu o umowę Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z Krajową Izbą 
Rozliczeniową nr 113/BRIR93/DUC/2008.  
 
........................................................................................................ PESEL    .......................................   

Proszę wpisać nazwisko i imię, PESEL oraz nr dowodu osobistego osoby, dla której zamawiany jest podpis elektroniczny  

Dowód osobisty ................................................. wydany przez ............................................................ 
 
Miejsce urodzenia ............................................................. Numer telefonu UE ................................... 

W związku z realizacją czynności .............................................................................................................................. 
                                                                                                                     Proszę wpisać rodzaj czynności realizowanej przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego 
 
................................................................................................................................................................ 
 
Koszt wyrobienia podpisu elektronicznego zostanie pokryty z budżetu ............................................... 
                                                                                                                                                                                                                              Proszę podać nazwę jednostki organizacyjnej 
............................................................................................................ posiadającej identyfikator MPK 
 
          

 Proszę wpisać Identyfikator Miejsca Powstawania Kosztów  
 

Ważność zamawianego podpisu elektronicznego powinna być od dnia .............................................. 
i trwać (proszę wpisać datę, gdy zaznaczono opcję wyrobienia nowego i wstawić poniżej znak x przy wybranym czasie 
ważności podpisu ) 
 

  1 rok                                  2 lata 
 
Mój dotychczasowy podpis był na karcie (proszę wstawić poniżej znak x przy formacie karty, tylko gdy 
zaznaczono opcję przedłużenia ważności  podpisu ) 
 

  Dużej                                 Małej 
 
Wraz z podpisem elektronicznym zamawiam: 3 (proszę wstawić poniżej znak x o ile zamawiany jest czytnik) 

 

  czytnik USB 

 
                                                                                                                       ..................................................... 
                                                                                                                                                                                      Pieczątka i podpis Wnioskodawcy - Kierownika jedn. org. 
 
1 Wniosek ma zastosowanie, gdy zakres upoważnienia i dane osobowe pracownika (nazwisko, numer dokumentu tożsamości) nie uległy zmianie. 
2 Wniosek ma zastosowanie, gdy zakres upoważnienia lub dane osobowe pracownika (nazwisko, numer dokumentu tożsamości) uległy zmianie. 
3 Zamówienie czytnika ma zastosowanie, gdy składany jest wniosek o wyrobienie podpisu elektronicznego. 


