
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rada Ministrów przyjęła zmiany do kodeksu cywilnego, wprowadzające m.in. definicję dokumentu i statuujące formę 
dokumentową czynności prawnych. Ich celem jest liberalizacja przepisów o formie czynności prawnej oraz 
wprowadzenie ustawowej definicji dokumentu. Zmiany te usprawnią obrót gospodarczy, przyspieszając proces 
zawierania umów i czyniąc go mniej sformalizowanym ze względu na brak konieczności podpisywania dokumentów.  

 

 

 

Zgodnie z projektowaną zmianą za dokument będzie uważany nośnik informacji umożliwiający jej odtworzenie. 
Cechą dokumentu, w świetle projektowanego przepisu, będzie więc jego treść, obejmująca wszelkie oświadczenia, 
w tym oświadczenia woli. Dla bytu prawnego dokumentu nie będzie miało natomiast żadnego znaczenia, 
czy dokument ten będzie podpisany. Nie będzie też miało znaczenia, w jaki sposób dokument zostanie sporządzony. 
Dozwolona będzie więc każda forma (pisemna, dźwięk, obraz) utrwalona na dowolnym nośniku informacji (papier, 
pliki, urządzenia magazynujące dane) i za pomocą każdego środka (długopis, komputer, tablet, telefon komórkowy). 
Dla nadania nośnikowi informacji cech dokumentu istotne będzie tylko, by możliwe było odtworzenie informacji 
zapisanej na danym nośniku. 

 

 

 

Forma dokumentowa będzie stanowiła, obok formy pisemnej, nowy typ formy szczególnej czynności prawnych, 
przewidzianych przez przepisy kodeksu cywilnego. Będzie mniej sformalizowana od formy pisemnej, nie będzie 
wymagała bowiem dla swej ważności złożenia własnoręcznego podpisu. Wystarczające będzie wyłącznie ustalenie 
osoby składającej oświadczenie w tej formie, w każdy sposób umożliwiający jej identyfikację (zarówno na podstawie 
treści dokumentu sporządzonego w tej formie, jak i sprawdzenia nośnika danych czy urządzenia, za pomocą którego 
złożono oświadczenie). 

Zastrzeżenie formy dokumentowej (analogicznie jak formy pisemnej) bez rygoru nieważności będzie miało ten 
skutek, że – co do zasady – w razie niezachowania formy dokumentowej, w sporze nie będzie dopuszczalny dowód 
ze świadków lub dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania określonej czynności. 

 

 

 

● łatwość dochowania formy dokumentowej (wystarczy e-mail, SMS, dyskietka) 

● usprawnienie i przyśpieszenie dokonywania czynności prawnych 

● brak konieczności składania podpisu 

● nadążanie za potrzebami obrotu gospodarczego (w praktyce forma dokumentowa była stosowana np. poprzez 
zawieranie umów za pomocą środków porozumiewania się na odległość i potwierdzania ich ważności na piśmie)  
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Dokument 

Materiał przygotowany został wyłącznie po to, aby poinformować 
Państwa o ważnych zagadnieniach prawnych. Nie stanowi on porady 
prawnej dotyczącej konkretnej sytuacji któregokolwiek z Państwa. 
W przypadku pytań związanych z przedstawionymi powyżej 
zagadnieniami prosimy o kontakt z warszawskim biurem Bird & Bird. 
Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać newslettera, prosimy o email 
zwrotny na adres: kancelaria@twobirds.com 

 

 

 

Forma dokumentowa czynności prawnej 
 

Korzyści z wprowadzenia formy dokumentowej  
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