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WSTĘP
W tradycyjnym wyobrażeniu zawarcie umowy wymaga spotkania się
wszystkich stron w jednym miejscu oraz podpisania kilku egzemplarzy
jednobrzmiących dokumentów. 

W zależności od potrzeby oraz wymagań prawnych stronom może
towarzyszyć notariusz, którego zadaniem może być poświadczenie
podpisu albo sporządzenie aktu notarialnego zawierającego treść
umowy. 

Pandemia COVID-19 sprawiła jednak, że typowe dotychczas sposoby
działania okazały się utrudnione lub wręcz niemożliwe. Zaczęto zatem
poszukiwać rozwiązań, które pozwalają w sposób ważny i skuteczny
zawrzeć umowę bez konieczności spotykania się stron. Przepisy prawa
zawierają szereg regulacji, które pozwalają na osiągniecie takiego celu.
Dodatkowe rozwiązania zostały wypracowane przez praktykę.

CEL I MOTYWACJA

Niniejsze opracowanie ma na celu przegląd i analizę najważniejszych
sposobów zawierania umów na odległość ze szczególnym
uwzględnieniem umów zawieranych i realizowanych w ramach transakcji
M&A. W kolejnych rozdziałach przedstawione m.in. zostaną:
elektroniczna forma czynności prawnych, dokumentowa forma
czynności prawnych, sposoby zawierania umów na odległość
wypracowane przez praktykę oraz możliwości zmiany umowy bez
konieczności spotykania się. Z uwagi na przyjętą w niniejszym
opracowaniu perspektywę transakcji M&A, osobnej analizie poddano
możliwości przeprowadzenia zamknięcia transakcji (closing) bez potrzeby
spotykania się stron.

Motywacją dla przygotowania niniejszego opracowania były utrudnienia
w funkcjonowaniu obrotu gospodarczego wywołane pandemią COVID-
19, jednak przedstawione w niniejszym poradniku analizy mają charakter
uniwersalny i ich podstawą nie są przepisy szczegółowe przyjęte
wotrakcie trwania stanu epidemii.

W przygotowaniu opracowania istotne dla nas było, aby służyło ono jako
praktyczny poradnik, a nie naukowa analiza omawianych zagadnień.
Z  tego względu dogmatyczna analiza przepisów oraz rozważania
doktrynalne zostały ograniczone i są przedstawiane jedynie
w  niezbędnym zakresie. Kluczowe dla nas było ukazanie praktycznego
aspektu obowiązujących przepisów oraz przedstawienie wskazówek dla
uczestników obrotu.
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ELEKTRONICZNA FORMA
CZYNNOŚCI PRAWNYCH
ROZDZIAŁ I

co to znaczy?

GESSEL 04

w formie elektronicznej

D O K O N A N I E

C Z Y N N O Ś C I  P R A W N E J01
podpisem kwalifikowanym

S K U T E C Z N E
P O D P I S A N I E  U M O W Y04

elektroniczny

K W A L I F I K O W A N Y
P O D P I S02

w formie elektronicznej

C H W I L A  Z A W A R C I A
U M O W Y05

a podpisana nim umowa

Z W Y K Ł Y  P O D P I S
E L E K T R O N I C Z N Y03 a ważność podpisu

kwalifikowanego

G R A N I C E  P A Ń S T W A

06

REGULACJE PRAWNE
Elektroniczna forma czynności prawnych jest
uregulowana w art. 78(1) kodeksu cywilnego [1]
(k.c.). Przepis ten dopuszcza możliwość dokonania
czynności prawnej w drodze elektronicznej oraz
przesłanki jakie powinny zostać spełnione, aby
uznać, że forma elektroniczna została zachowana.
Przewidziana w kodeksie cywilnym forma
elektroniczna nie jest zbieżna z powszechnym
rozumieniem tego sformułowania, które kojarzy
się przede wszystkim z zawarciem umów
w  drodze wymiany e-maili lub zakupami
w  sklepach internetowych. Forma elektroniczna
przewidziana w kodeksie cywilnym wymaga nieco
więcej formalności, ale może służyć do osiągnięcia
większej liczby celów.

[1] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).



złożenie oświadczenia woli w postaci
elektronicznej oraz

opatrzenie go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Aby dokonać czynności prawnej w formie
elektronicznej w rozumieniu przepisów
kodeksu cywilnego, konieczne jest łączne
spełnienie dwóch przesłanek:
 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające
dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 257, str. 73).

Dla zachowania formy elektronicznej wymagane
jest, aby dokument w postaci elektronicznej
został podpisany przy użyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego. Zagadnienia
dotyczące kwalifikowanego podpisu
elektronicznego zostały uregulowane przede
wszystkim w ustawie z 5 września 2016 r.
o usługach oraz identyfikacji elektronicznej oraz
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
910/2014 [1] („rozporządzenie eIDAS”).

Zgodnie z art. 26 rozporządzenia
eIDAS, kwalifikowany podpis
elektroniczny spełnia następujące
warunki:

jest unikalnie przyporządkowany
podpisującemu;

umożliwia ustalenie tożsamości
podpisującego;

jest składany przy użyciu danych
służących do składania podpisu
elektronicznego, których podpisujący
może, z dużą dozą pewności, użyć pod
wyłączną swoją kontrolą;

jest powiązany z danymi podpisanymi 
w taki sposób, że każda późniejsza
zmiana danych jest rozpoznawalna.

W praktyce złożenie oświadczenia woli
w  postaci elektronicznej oznacza utworzenie
dokumentu w  odpowiednim formacie
(najczęściej będzie to plik w formacie *.pdf),
który następnie zostaje opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

D O K O N A N I E
C Z Y N N O Ś C I
P R A W N E J  W
F O R M I E
E L E K T R O N I C Z N E J

K W A L I F I K O W A N Y 
P O D P I S
E L E K T R O N I C Z N Y
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Kwalifikowany podpis
elektroniczny jest
równoważny podpisowi
własnoręcznemu złożonemu
na dokumencie.

Podpis elektroniczny weryfikowany jest za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 ustawy o usługach
oraz identyfikacji elektronicznejo[1], podpis
elektroniczny lub pieczęć elektroniczna
weryfikowana za pomocą certyfikatu wywołują
skutki prawne, jeżeli zostały złożone w okresie
ważności certyfikatu. W art. 18 ust. 2 powołanej
ustawy ustawodawca wskazał również, że złożenie
podpisu elektronicznego w okresie zawieszenia
certyfikatu wykorzystywanego do jego weryfikacji
nie wywołuje skutków prawnych.

spełnia wymogi, o których mowa w art. 26
rozporządzenia eIDAS;

składany jest za pomocą kwalifikowanego
urządzenia do składania podpisu
elektronicznego;

weryfikowany jest za pomocą certyfikatu
podpisu elektronicznego.

W razie wątpliwości, czy podpis elektroniczny jest
kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy
sprawdzić, czy:
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[1] Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162
zopóźn.ozm.).

Za pomocą podpisu, który spełnia powyższe
wymagania, zawrzeć można umowę w formie
elektronicznej w rozumieniu przepisów kodeksu
cywilnego.

Nie każdy podpis elektroniczny jest
podpisem kwalifikowanym. 

Szczegółowe informacje na temat
kwalifikowanych podpisów elektronicznych
można znaleźć na stronie Narodowego
Centrum Certyfikacji
(https://www.nccert.pl/uslugi.htm), 
gdzie znajduje się m.in. lista dostawców usług
związanych z kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

https://www.nccert.pl/uslugi.htm


Może się zdarzyć sytuacja, w której podpis
elektroniczny nie będzie posiadał cech
charakterystycznych i wymaganych dla podpisu
kwalifikowanego. Taka umowa pociąga za sobą
skutki prawne, posiada również walor dowodowy,
jednakże nie będzie stanowić ekwiwalentu umowy
zawartej w formie pisemnej, co jest istotną cechą
dokonania czynności prawnej w formie
elektronicznej.

W przypadku umów, dla których nie jest
wymagana szczególna forma, możliwe jest
zawarcie umowy przy pomocy zwykłego podpisu
elektronicznego.

Zawarte w taki sposób umowy będą miały
formę dokumentową, o której szerzej mowa
Rozdziale II.

W praktyce M&A możliwe jest skuteczne
zawarcie za pomocą zwykłego podpisu
elektronicznego, tych umów, które nie
wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności lub formy szczególnej. Wśród
umów, których zawarcie jest dopuszczalne w
opisany wyżej sposób można wymienić
umowę inwestycyjną, umowę o zachowaniu
poufności, czy umowy związane z bieżącą
działalnością spółki, takie jak umowa o dzieło,
czy umowa zlecenia.

UMOWA PODPISANA ZWYKŁYM
ELEKTRONICZNYM PODPISEM
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UMOWY, KTÓRE MOŻNA SKUTECZNIE
PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM
Forma elektroniczna jest odrębną formą
dokonania czynności prawnej, będącą
ekwiwalentem formy pisemnej. Oznacza to, że
umowa zawarta w formie elektronicznej będzie
ważna i wiążąca w każdym przypadku, gdy przepisy
przewidują, że do zawarcia umowy wystarczająca
jest forma pisemna.

Kwestia dopuszczalności zawarcia umów w formie
elektronicznej została przedstawiona poniżej.

forma aktu notarialnego
forma pisemna z podpisami notarialnie
poświadczonymi
forma pisemna z datą pewną (chyba że
podpis elektroniczny zawiera znacznik
czasu) 

Nieskuteczne zawarcie  umowy 
za pomocą  podpisu kwalifikowanego, 
jeżeli wymagana jest:

umowa ma zostać zawarta w  formie
elektronicznej
wymagana jest forma pisemna
nie jest wymagana szczególna  forma
czynności prawnej 

Skuteczne zawarcie  umowy 
za pomocą  podpisu kwalifikowanego,
jeżeli:

Dokonanie czynności prawnej w nieodpowied-
niej formie może wywoływać negatywne skutki
dla osób zainteresowanych (np. powodować
nieważność umowy). Dlatego też przed
podjęciem decyzji co do zdalnego zawarcia
umowy w formie elektronicznej, należy
zweryfikować, czy w stosunku do danej umowy
nie zachodzi któraś z okoliczności, o  których
mowa powyżej.



CHWILA ZAWARCIA  UMOWY 
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

GESSEL

W celu skutecznego zawarcia umowy w formie elektronicznej strona, która opatrzyła umowę
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, powinna przesłać ją drugiej stronie. Druga strona
powinna odesłać kompletnie podpisany dokument do nadawcy. Umowa zostaje zawarta w chwili, gdy
nadawca mógł się zapoznać z treścią umowy podpisanej przez wszystkie strony. 

Techniczną możliwość wielokrotnego składania podpisów na dokumencie umożliwia plik w formacie
*.pdf.
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Możliwości techniczne pozwalają na zawarcie
umowy w formie elektronicznej również w inny
sposób. Część dostawców kwalifikowanych
podpisów elektronicznych w ramach swoich
usług udostępnia aplikację do obsługi masowego
podpisywania umów online w tzw. „chmurze”
(np.  w  modelu SaaS – „Software as a Service”).
Platformy takie służą zarówno do podpisywania
umów zdalnie, jak i do wymiany i autoryzacji
dokumentów online.

Powyższa forma składania kwalifikowanych
podpisów elektronicznych może być szczególnie
atrakcyjna i  wygodna w przypadku zawierania
umów wielostronnych. Umieszczona
wo„chmurze” umowa jest łatwo dostępna
zokażdego miejsca na świecie, z  różnych
urządzeń (telefon, tablet, laptop), które mają
dostęp do Internetu. Taka umowa umieszczona
w „chmurze” jest zawarta i skuteczna w chwili
złożenia przez wszystkie strony kwalifikowanych
podpisów elektronicznych za pomocą aplikacji
obsługującej taką usługę.



zakupu certyfikatu kwalifikowanego,
wypełnienia wniosku o wydanie e-podpisu,
a  następnie zweryfikowaniem tożsamości na
podstawie dowodu osobistego lub paszportu
przez podmioty uprawnione, tzn. (i) w punkcie
potwierdzenia tożsamości, (ii) u notariusza,
(iii) w konsulacie.

Alternatywnym rozwiązaniem, jest uzyskanie przez
obcokrajowca kwalifikowanego podpisu w Polsce,
co może być szczególnie pomocne w sytuacji
konieczności podpisania umów przez kontrahenta
spoza państw członkowskich UE. Brak jest
przeszkód prawnych, aby obcokrajowiec
nieposiadający numeru PESEL mógł ubiegać się
o0wydanie w Polsce kwalifikowanego podpisu
elektronicznego. Dokumentem uwierzytelniającym
dane osobowe będzie wtedy dowód osobisty
państwa pochodzenia lub paszport.
 
Uzyskanie podpisu kwalifikowanego wiąże się
z dopełnieniem następujących czynności:

Pozytywna weryfikacja tożsamości
niesie za sobą wydanie certyfikatu
kwalifikowanego.
 
Z uwagi na to, że od 1 października 2018 roku
istnieje obowiązek składania w drodze
elektronicznej sprawozdań finansowych spółek,
a  więc  i obowiązku ich podpisywania m.in.
kwalifikowanym podpisem, istnieje szansa, że
część zagranicznych kontrahentów jest już
w  posiadaniu takiego podpisu, a zatem będzie
można z niego skorzystać przy zawarciu umowy.

KWALIFIKOWANY  PODPIS  UZYSKANY 

ZA  GRANICĄ
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W przypadku państw
członkowskich UE, funkcjonuje
zasada wzajemnego uznawania
kwalifikowanych podpisów
elektronicznych.
Warto zwrócić uwagę, że art. 22 rozporządzenia
eIDAS zobowiązuje państwa członkowskie do
ustanowienia, prowadzenia oraz publikowania
zaufanych list akredytowanych podmiotów
świadczących usługi certyfikacyjne (Trusted Services
Status List), gdzie udostępniane są informacje
m.in. na temat kwalifikowanych dostawców usług
zaufania oraz zakresu usług przez nich
świadczonych. Komisja Europejska na swojej
stronie prowadzi zbiór takich zaufanych list z całej
Europy (https://webgate.ec.europa.eu/tl-
browser/#/). Znajdziemy również wykaz polskich
podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne
(Trust service providers) pod linkiem:
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/PL.

Zasada wzajemnego uznania kwalifikowanych
podpisów elektronicznych uzyskanych
wopaństwach spoza Unii Europejskiej nie została
ujęta wprost w przepisach prawa. Zatem
woprzypadku podpisywania umowy e-podpisem
przez kontrahenta spoza Unii Europejskiej, należy
zachować każdorazowo szczególną ostrożność
przy ocenie dopuszczalności i skuteczności
takiego podpisu.

Zgodnie z treścią art. 25 ust. 3 rozporządzenia
eIDAS, kwalifikowany podpis elektroniczny oparty
na kwalifikowanym certyfikacie wydanym
w  jednym państwie członkowskim jest uznawany
za kwalifikowany podpis elektroniczny we
wszystkich pozostałych państwach członkowskich.

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/PL


Podstawa prawna
Czym jest dokument?
Możliwość ustalenia osoby składającej oświadczenie woli
Kiedy wymagana jest forma dokumentowa czynności prawnej?
Skutki niezachowania formy dokumentowej
Pułapki formy dokumentowej

Jeżeli strony nie mają możliwości, aby zawrzeć
umowę w formie elektronicznej, a osobiste
spotkanie jest z jakichkolwiek względów
utrudnione, warto rozważyć zawarcie umowy w
formie dokumentowej. 

Forma dokumentowa jako szczególna forma
składania oświadczeń funkcjonuje w polskim
prawie od 2016 roku. Jednakże bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa nie zawsze
dopuszczają możliwość zawarcia umowy w formie
dokumentowej.

Niemniej, forma dokumentowa znajdzie
zastosowanie w wielu przypadkach w procesie
przeprowadzenia transakcji, co do których
przepisy nie przewidują szczególnej formy
czynności prawnej.

FORMA DOKUMENTOWA
CZYNNOŚCI PRAWNYCH
ROZDZIAŁ II
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Celem wprowadzenia nowej formy czynności prawnych było stworzenie ram prawnych rozwiązań
powszechnie już stosowanych w obrocie. 

Zgodnie z art. 77(2) k.c. istnieją 3 przesłanki zachowania formy dokumentowej:
1)    złożenie oświadczenia woli;
2)    oświadczenie woli powinno być utrwalone w postaci dokumentu;
3)    oświadczenie woli powinno być złożone w sposób, który umożliwi ustalenie osoby
składającej oświadczenie.

Powołany przepis nie przewiduje konieczności złożenia własnoręcznego podpisu pod dokumentem, tak
jak w przypadku formy pisemnej. Tym samym forma dokumentowa ma mniej sformalizowany charakter
ioumożliwia składanie oświadczeń woli bez potrzeby osobistego kontaktu. Kluczowym elementem do
zachowania formy dokumentowej czynności prawnej jest złożenie oświadczenia woli w  formie
dokumentu oraz możliwość ustalenia osoby składającej oświadczenie.

Do określenia chwili, w której dochodzi do zawarcia umowy w formie dokumentowej, zastosowanie
będzie miał art. 61 k.c. Ponieważ forma dokumentowa wykorzystywana jest przede wszystkim
w  komunikacji elektronicznej, szczególną uwagę należy zwrócić na 61 § 2 k.c. Zgodnie z powołanym
przepisem oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej złożone zostaje z chwilą, gdy
wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej adresata w taki sposób, że mógł on zapoznać się
z treścią oświadczenia. Oznacza to, że umowa może zostać zawarta w chwili, gdy oświadczenie woli
dotyczące zawarcia umowy wpłynie np. e-mailowo na skrzynkę odbiorczą adresata lub otrzyma on SMS-
a z potwierdzeniem. Odczytanie wiadomości nie jest konieczne do zawarcia umowy.

Warto zaznaczyć, że zawarcie umowy w formie dokumentowej nie pogarsza sytuacji procesowej
podmiotu, który skorzystał z takiej formy. Zgodnie z regulacjami kodeksu postępowania cywilnego,
dopuszczalne jest przeprowadzenie dowodu z dokumentu zawierającego zapis obrazu czy dźwięku, co
zasadniczo umożliwia przeprowadzenie dowodu z dokumentu w rozumieniu art. 77(3) k.c.

PODSTAWA
PRAWNA
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oświadczenie  wol i  wyrażone  w postac i
e lektronicznej  z łożone  zosta je  z  chwi lą ,  gdy
wprowadzono je  do  środka  komunikac j i
e lektronicznej  adresata  ( . . . )



w jakiejkolwiek postaci, w tym obrazu,
dźwięku, nagrania, innej formie
audiowizualnej;

na jakimkolwiek nośniku, który pozwala
utrwalić treść oświadczenia;

w sposób, który zapewni możliwość
odtworzenia treści oświadczenia woli oraz
ustalenie osoby, która oświadczenie woli
złożyła.

Powyższa definicja ta zrywa z powszechnie
obowiązującym rozumieniem dokumentu
utrwalonego w formie papierowej. Wystarczy
zatem złożenie oświadczenia woli:

 

W rozumieniu przepisów prawa cywilnego dokumentami są zatem nie tylko zapisane kartki papieru, ale
również obrazy, dźwięki, wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe SMS, skany, faksy czy też pliki
komputerowe. Konieczne jest jedynie zapewnienie możliwości odtworzenia treści oświadczenia woli. 

Przykładowo, rozmowa telefoniczna, która nie została utrwalona, nie będzie stanowiła dokumentu
w rozumieniu definicji z art. 77(3) k.c., w przeciwieństwie do rozmowy telefonicznej utrwalonej w postaci
elektronicznej np. za pomocą dyktafonu wbudowanego w telefon komórkowy.

„Dokumentem jest nośnik informacji 
umożliwiający zapoznanie się z jej
treścią.”
art. 77(3) k.c

C Z Y M  J E S T
D O K U M E N T ?
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Wątpliwości dotyczące ustalenia osoby
podpisującej oświadczenie woli stanowią pewną
wadę formy dokumentowej. W przeciwieństwie
do podpisania dokumentu kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, złożenie oświadczenia
woli np.  w  formie SMS-a albo e-maila może
rodzić problemy związane z identyfikacją
nadawcy. Rozwiązaniem tego problemu może
być wykorzystanie dostępnych online platform
ułatwiających weryfikację osoby składającej
oświadczenie. Są to jednak przedsięwzięcia
komercyjne i korzystając z tego typu rozwiązań
należy pamiętać, że nie dają one 100% pewności
co do tożsamości osoby wykorzysującej daną
platformę. 

Podkreślenia wymaga również fakt, że
zawarcie umowy przy pomocy platformy
online nie jest równoważne
Z  kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Ważnym elementem zachowania dokumentowej
formy czynności prawnej jest możliwość ustalenia
osoby składającej oświadczenie woli. Ustawodawca
nie uregulował sposobu, za pomocą którego
powinno się weryfikować osobę składającą
oświadczenie, zatem ustalenie osoby składającej
oświadczenie może zostać dokonane w sposób
dowolny. 

identyfikacja osoby poprzez
adres czy stopkę 
e-mail?

Identyfikacja osoby składającej oświadczenie może
zostać dokonana poprzez przykładowo, adres oraz
stopkę wiadomości e-mail zawierającej
oświadczenie woli. Możliwość ustalenia osoby
składającej oświadczenie nie musi wynikać z treści
samego oświadczenia, ale również ze  sposobu
złożenia oświadczenia. Zgodnie z poglądami
doktryny osobę taką można ustalić za pomocą IP
komputera, z którego wysłano informacje, albo
numeru telefonu,z  którego wysłano wiadomość
SMS [1].

[1]  P. Sobolewski w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, wyd. 25, Beck Online Komentarze 2020, Komentarz do art.77(2)
k.c..

M O Ż L I W O Ś Ć  U S T A L E N I A
O S O B Y  S K Ł A D A J Ą C E J
O Ś W I A D C Z E N I E  W O L I

GESSEL 13



W obecnym stanie prawnym forma dokumentowa
jest zastrzeżona wprost jedynie dla zawarcia
umowy pożyczki, której wartość przekracza jeden
tysiąc złotych (art. 720 § 2 k.c.) oraz do czynności
prawnych prowadzących do modyfikacji lub
zakończenia stosunku prawnego wynikającego
z  umowy zawartej w formie szczególnej
(art.  77  k.c.). W obydwu przypadkach, forma
dokumentowa zastrzeżona jest jedynie dla celów
dowodowych, bez rygoru nieważności czynności
prawnej w przypadku niezachowania formy
dokumentowej. Strony umowy mogą jednak
zastrzec formę dokumentową dla danej czynności
prawnej także pod rygorem nieważności. Forma
dokumentowa może służyć również do zawarcia
umów lub dokonania czynności, co do których
przepisy prawa nie przewidują innej formy (formy
pisemnej lub form szczególnych).

Forma dokumentowa może być z powodzeniem
wykorzystana także w transakcjach M&A przy
zawieraniu umów lub składaniu oświadczeń, przy
których tradycyjnie zachowuje się formę pisemną,
choć nie jest to wymagane przepisami prawa.
W  szczególności w formie dokumentowej można
zawrzeć list intencyjny czy umowę o zachowaniu
poufności. Dopuszczalne jest również udzielenie
w formie dokumentowej pełnomocnictwa
rodzajowego lub do określonej czynności
(z  wyłączeniem pełnomocnictwa ogólnego, które
powinno zostać udzielone na piśmie).
W  określonych przypadkach możliwe jest nawet
zawarcie w formie dokumentowej umowy
przedwstępnej.

W każdym wypadku należy jednak uważnie
przeanalizować wybór formy czynności
prawnej, aby wykluczyć sytuację, gdy
przepisy wymagają dla dokonania
czynności prawnej innej formy. 

W przypadku umowy przedwstępnej dodatkowo
należy mieć na względzie ewentualne skutki
niewykonania takiej umowy. Strona może
bowiem dochodzić zawarcia umowy
przyrzeczonej jedynie w przypadku, gdy umowa
przedwstępna została zawarta w formie, która
jest wymagana do zawarcia umowy
przyrzeczonej (art. 390 § 2 k.c.). Przykładowo,
zgodnie z art. 180 Kodeksu spółek handlowych
[1] (k.s.h.), umowa sprzedaży udziałów w spółce z
ograniczoną odpowiedzialnością powinna zostać
zawarta w formie pisemnej z  podpisami
notarialnie poświadczonymi. Mimo to umowa
przedwstępna sprzedaży udziałów w  spółce
zoograniczoną odpowiedzialnością zawarta
woformie dokumentowej będzie ważna. Jednak
wosytuacji, gdyby druga strona nie wykonała
zobowiązania do zawarcia umowy przyrzeczonej,
będzie można dochodzić jedynie naprawienia
szkody, którą dany podmiot poniósł przez to, że
liczył na zawarcie umowy przyrzeczonej. Wobec
niezachowania formy wymaganej do zawarcia
umowy przyrzeczonej wyłączony zostanie tzw.
skutek silniejszy, tj. możliwość dochodzenia
zawarcia umowy przyrzeczonej. 

[1]  Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.).

K I E D Y  W Y M A G A N A  J E S T
F O R M A  D O K U M E N T O W A
C Z Y N N O Ś C I  P R A W N E J ?
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Przykładowo:

W sytuacji gdy dwóch przedsiębiorców zawarło
umowę o zachowaniu poufności ustnie... 

po czym, jedna ze stron prześle do drugiej strony
e-mail podsumowujący ustalenia umowy z ich
drobnymi zmianami, które jednak nie wpływają
istotnie na jej treść, przedsiębiorców
obowiązywać będzie umowa o treści zawartej
woe-mailu.

Jeśli zaś druga strona nie wyraża zgody na zmiany
w wprowadzone w e-mailu, powinna niezwłocznie
przesłać dokument w rozumieniu kodeksu
cywilnego (np. wiadomość SMS, wiadomość e-
mail, nagranie głosowe itp.), woktórym wyrazi ona
swój sprzeciw na takie brzmienie umowy.
Wotakim wypadku strony będzie obowiązywała
treść umowy ustalona ustnie.

W stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami,
niezachowanie formy dokumentowej czynności
prawnej, gdy forma ta nie została zastrzeżona
pod rygorem nieważności, nie skutkuje
ograniczeniami dowodowymi w ewentualnym
postępowaniu sądowym oraz nie wpływa na
ważność samej czynności prawnej. W przypadku
gdy przedsiębiorcy zawarli umowę bez
zachowania formy dokumentowej, przy czym
jedna ze stron niezwłocznie potwierdzi zawarcie
umowy dokumentem, nie zmieniającym
wosposób istotny treści umowy, strony wiąże
wersja 

Kodeks cywilny nie przewiduje rygoru
nieważności czynności prawnej, przy dokonaniu
której nie zachowano formy dokumentowej.
Obecnie forma dokumentowa zastrzeżona jest
jedynie (bez rygoru nieważności) do zawarcia
umowy pożyczki przekraczającej kwotę jednego
tysiąca złotych. Oznacza to, że umowa taka
zawarta np. ustnie nie będzie czynnością
nieważną, a jedynie w przypadku ewentualnego
sporu, w postępowaniu sądowym co do zasady
nie zostanie dopuszczony dowód z zeznań
świadków lub z przesłuchania stron na
okoliczność dokonania tej czynności (tj. zawarcia
umowy pożyczki).

Zachowanie formy dokumentowej pod
rygorem nieważności może jednak zostać
uzgodnione przez strony umowy. Jeżeli
takie postanowienie znajdzie się w umowie,
niezachowanie ustalonej formy skutkować
będzie nieważnością danej czynności
prawnej.

S K U T K I  N I E Z A C H O W A N I A
F O R M Y  D O K U M E N T O W E J
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umowy o treści jak w dokumencie
potwierdzającym. Druga strona może jednak
niezwłocznie sprzeciwić się dokonanym zmianom
w dokumencie skierowanym do strony, od której
otrzymała ona dokument potwierdzający.



Do czasu wprowadzenia nowelizacji, wiadomości e-mail
stanowiły ewentualnie uprawdopodobnienie dokonania pewnej
czynności, nie stanowiły jednak dowodu jej dokonania. 

Obecnie, jeśli forma czynności prawnej nie została zastrzeżona,
oświadczenia składane poprzez wiadomość e-mail są ważnie
złożone i mogą wywierać skutek w postaci zawarcia umowy, gdy
strony ustaliły istotne jej postanowienia. Warto zatem zadbać,
aby propozycje negocjacyjne były określone w sposób wyraźny i
nie doszło do zawarcia umowy niejako przez przypadek.

Z drugiej jednak strony, należy ostrożnie
prowadzić korespondencję, np. za
pośrednictwem poczty elektronicznej,
dotyczącą treści umowy, która może zostać
zawarta w formie dokumentowej.

W przypadku dokonywania czynności prawnej w formie
dokumentowej, warto zadbać nie tylko o odpowiednią
identyfikację osoby składającej oświadczenie, ale również
o  stronę formalną, tj. jasną procedurę zawarcia umowy.
Zgodnie z kodeksem cywilnym umowa nie zostanie zawarta,
choćby spełnione zostały wszelkie przesłanki zachowania formy
dokumentowej, jeśli strony nie ustalą istotnych elementów,
które powinny znaleźć się w jej treści. Postanowienia te różnią
się w zależności od rodzaju zawieranej umowy, natomiast
zawsze warto określić podstawowe jej warunki, chociażby
strony czynności, przedmiot umowy, cenę / wynagrodzenie oraz
czas wykonania umowy.

P U Ł A P K I  F O R M Y
D O K U M E N T O W E J
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strony czynności,
przedmiot umowy,
cena/wynagrodzenie,
czas wykonania umowy.

Podstawowe warunki
umowy:
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Każda z tym metod może ulec dodatkowym komplikacjom w przypadku, gdy do złożenia
oświadczenia woli wymagana jest forma szczególna (np. akt notarialny, podpisy notarialnie
poświadczone).

Powyższe sposoby wydają się być odległe od modelowej formy zawierania umów, jednak,
wokażdym wypadku odpowiedzi na pytanie w jakiej formie dokonano danej czynności
prawnej należy poszukiwać art. 73 – 81 k.c. Poniższa analiza ma na celu ułatwienie
ustalenia formy, w jakiej zawarto umowę, kierując się wskazówkami praktyki, co z kolei
pozwoli ustalić skutki danej czynności, a w niektórych wypadkach uniknąć podpisania
umowy nieważnej.

    Zawarcie umowy w formie obiegowej;
    Wymiana egzemplarzy podpisanych przez jedną stronę;
    Zawarcie umowy „na skanach”;
    Zawarcie umowy z wykorzystanie tzw. „karty podpisów”;
    Wykorzystanie pełnomocnika do odbioru oświadczeń.

1.
2.
3.
4.
5.
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FORMY  ZAWIERANIA  UMÓW
WYTWORZONE  PRZEZ  PRAKTYKĘ
ROZDZIAŁ III

Oprócz form czynności prawnych przewidzianych wprost w kodeksie cywilnym, w praktyce
funkcjonują stosunkowo dobrze ugruntowane metody zawierania umów na odległość, które
zdają się wymykać kodeksowym regulacjom. 
Wśród nich można wyróżnić:



(i) podpisanie umowy przez wszystkie strony
oraz (ii) przekazanie przez ostatnią
z  podpisujących stron informacji
o podpisaniu umowy.

Informacja taka może zostać przekazana
w dowolny sposób, ale ze względów praktycznych
wskazane jest przekazanie informacji w sposób,
który można utrwalić, np. e-mailem, do którego
dołączono skan podpisanej umowy. Umowa
podpisana w sposób obiegowy jest więc zawarta
z chwilą, gdy druga strona mogła się o tym
dowiedzieć. Nie jest zatem konieczne, aby e-mail
z potwierdzeniem zawarcia umowy został
odczytany. Wystarczy, że druga strona będzie
mogła się z nim zapoznać, zatem co do zasady
wystarczające jest, aby wpłynął on do jej skrzynki
odbiorczej.

Co istotne, podpisanie umowy w formie
obiegowej jest możliwe również gdy ustawa lub
strony umowy przewidują zawarcie umowy
w  formie pisemnej z podpisami notarialnie
poświadczonymi. Procedura zawarcia umowy jest
wtedy taka sama jak opisana wyżej, przy czym
przy podpisaniu umowy przez daną stroną
powinien być obecny notariusz, a umowa
powinna zostać przesłana dalej dopiero po
opatrzeniu dokumentu klauzulą notariusza
poświadczającą podpis. 

Nie ma również wątpliwości co do możliwości
uzyskania daty pewnej pod dokumentem. Jeżeli
konieczne jest uzyskanie daty pewnej pod
każdym podpisem, dokument należy
każdorazowo złożyć do poświadczenia przez
notariusza. Jeżeli natomiast data pewna ma być
nadana po zawarciu umowy, do notariusza
powinna zgłosić się ta osoba, która podpisała
dokument jako ostatnia. W oczywisty sposób
data pewna będzie odpowiadała dacie, w której
złożono umowę do poświadczenia daty przez
notariusza.
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Z A W A R C I E  U M O W Y
W  F O R M I E  O B I E G O W E J

Jeżeli strony nie chcą lub nie mogą spotkać
się w jednym miejscu, dopuszczalne jest, aby
umowa została podpisana w sposób
obiegowy. Oznacza to, że ten sam
egzemplarz lub egzemplarze umowy są
przekazywane do poszczególnych stron i
dopiero po przekazaniu umowy do ostatniej
ze stron pod umową będą znajdowały się
wszystkie podpisy. Należy jednak zastanowić
się, czy samo podpisanie, nawet przez
wszystkie strony umowy wystarcza do
zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 78 § 1 k.c. do zachowania
pisemnej formy czynności prawnej wystarcza
złożenie własnoręcznego podpisu na
dokumencie obejmującym treść dokumentu.
Zgodnie ze zdaniem drugim powołanego
przepisu do zawarcia umowy wystarcza
wymiana dokumentów obejmujących treść
oświadczeń woli, z których każdy jest
podpisany przez jedną ze stron, lub
dokumentów, z których każdy obejmuje treść
oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez
nią podpisany.

Nie oznacza to jednak, że w przypadku
umowy zawieranej w formie obiegowej,
można ją uznać za zawartą dopiero z chwilą,
gdy ostatnia ze stron otrzyma swój
egzemplarz. Kwestię tę rozstrzygnął Sąd
Najwyższy w wyroku z dnia 2 grudnia 2009 r.
(I CSK 129/09), w którym stwierdził, że jeżeli
strony podpisują jeden egzemplarz umowy
woróżnym miejscu i czasie, do zawarcia
umowy dochodzi wówczas, gdy oświadczenie
woli strony dotarło do wiadomości drugiej.
Podstawą prawną dla takiego twierdzenia
jest art. 78 k.c. w związku z art. 61 k.c.

W kontekście zawarcia umowy w formie
obiegowej konieczne jest zatem: 



Dokonanie tego rodzaju potwierdzenia jest
jednak rekomendowane ze względów
praktycznych. Pozwala ono bowiem uchylić
ewentualne wątpliwości co do chwili zawarcia
umowy.

Obowiązek przekazania podpisanego
egzemplarza drugiej stronie oznacza, że do
zawarcia umowy w opisany w niniejszym
punkcie sposób zastosowanie znajduje art. 61
§ 1 zd. 2 k.c. Zgodnie z powołanym przepisem
odwołanie oświadczenia woli jest skuteczne,
jeśli doszło jednocześnie z tym
oświadczeniem lub wcześniej. W kontekście
zawierania umowy na odległość oznacza to,
że dopóki strona nie otrzyma egzemplarza
umowy podpisanego przez drugą stronę
umowy, nie może być całkowicie pewna, że
umowa została zawarta. Dopóki egzemplarz
umowy nie dotrze do odbiorcy, strona jest
bowiem uprawniona do cofnięcia swojego
oświadczenia, w wyniku czego umowa nie
zostanie zawarta.

Jeżeli strony umowy nie chcą lub nie mogą się
spotkać, umowa może zostać zawarta poprzez
wymianę egzemplarzy umowy podpisanych
przez poszczególne strony. W takim wypadku
umowa zostanie zawarta, choć na żadnym
dokumencie nie będzie kompletu podpisów.
Podstawą prawną dla takiego działania jest
art. 78 § 1 zd. 2 k.c., zgodnie z którym do
zawarcia umowy wystarcza wymiana
dokumentów obejmujących treść oświadczeń
woli, z których każdy jest podpisany przez
jedną ze stron.

Podobnie jak w przypadku zawarcia umowy
w  sposób obiegowy, do zawarcia umowy nie
wystarcza sam fakt, że każda ze stron
podpisała swój egzemplarz umowy.

W przypadku tego sposobu orzecznictwo
Sądu Najwyższego nie przewiduje możliwości
posługiwania się komunikacją elektroniczną
iokonieczne jest fizyczne przekazanie drugiej
stronie egzemplarza umowy zawierającego
podpis strony. Należy również uznać, że jeżeli
jest kilka stron umowy, umowa zostaje
zawarta w chwili, gdy każda ze stron otrzyma
egzemplarz umowy podpisany przez
pozostałe strony. Ewentualne późniejsze
potwierdzenie chwili, w której zawarto umowę
(np. w drodze mailowej) pozostaje bez wpływu
zarówno na samą skuteczność zawarcia
umowy, jak i na chwilę w której umowa została
zawarta. 
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WYMIANA  DOKUMENTÓW
PODPISANYCH  PRZEZ  

JEDNĄ  STRONĘ

Kluczowe jest, aby wszystkie
strony otrzymały egzemplarz
umowy podpisany przez każdą
z pozostałych stron.



Zgodnie z art. 76 k.c. strony mogą zastrzec, że
umowa między nimi zostanie zawarta tylko
przy dochowaniu określonej formy. Jeżeli
zastrzeżenie dokonywane jest co do formy
pisemnej, poczytuje się, że forma była
zastrzeżona wyłącznie dla celów
dowodowych. Jeżeli jednak strony ustaliły, że
umowa powinna zostać zawarta w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, wymiana
skanów dokumentów podpisanych tylko przez
jedną stronę nie wywoła skutków w postaci
zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta
dopiero, jeżeli zgodnie z art. 78 § 1 zd. 2 k.c.
nastąpi wymiana podpisanych egzemplarzy.
Wymianę skanów można uznać za niewiążące
potwierdzenie treści umowy, a jedynie
wowyjątkowych wypadkach jako porozumienie
co do zmiany formy zawarcia umowy na
dokumentową.

Jeżeli jednak forma pisemna dla zawarcia
umowy nie została zastrzeżona pod rygorem
nieważności, umowa zostaje zawarta z chwilą
wymiany skanów podpisanych umów (lub
w  innej chwili, jeżeli strony ustaliły inną
procedurę zawarcia umowy w formie
dokumentowej). W  takim wypadku późniejsza
wymiana podpisanych dokumentów nie jest
zawarciem nowej umowy. Taką okoliczność
należy traktować jako potwierdzenie zawarcia
umowy stwierdzone pismem, a nie następczą
zmianę formy umowy.

W praktyce zdarza się niekiedy, że strony
ustalają, że dana umowa zostanie podpisana
przez każdą ze stron osobno, natomiast jako
potwierdzenie podpisania strony przekażą
sobie skan lub zdjęcie podpisanej umowy.
Mając na względzie regulację art. 78 § 1 k.c.
tego rodzaju umowy nie można uznać za
zawartą w formie pisemnej. Nie znaczy to
jednak, że umowa jest nieważna.
 
Podpisanie umowy „na skanach”
zawiera wszelkie cechy formy
dokumentowej i w większości
przypadków umowa taka może zostać
uznana za ważną i skuteczną.

Szczegółowe zagadnienia dotyczące formy
dokumentowej znajdują się w Rozdziale II
powyżej.

umowne zastrzeżenie co do formy pisemnej
oraz 
późniejszą wymianę podpisanych
dokumentów, których skanami strony
wymieniły się już wcześniej.

W kontekście umowy zawartej „na skanach”
należy jednak rozważyć dwa powiązane ze sobą
zagadnienia: 

Z A W A R C I E  U M O W Y
„ N A  S K A N A C H ”
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Powyższe uwagi odnoszą się jedynie do
prawa polskiego. Nie jest zatem wykluczone
zastosowanie „karty podpisów” w przypadku
umowy zawartej pod innym prawem, które
umożliwia zastosowanie takiej metody
(zagadnienie formy umowy zawartej pod
prawem obcym reguluje art. 25 ust. 1 ustawy
z dnia 4  lutego 2011 roku prawo prywatne
międzynarodowe oraz art. 11 ust. 1
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i  Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca
2008 r. w sprawie prawa właściwego dla
zobowiązań umownych (Rzym I)).

Z dużą ostrożnością należy podchodzić do
podpisywania umów przy wykorzystaniu tzw.
karty podpisów. W założeniu, przy
wykorzystaniu tego sposobu egzemplarze
umowy są przygotowane w jednym miejscu, zaś
strony przekazują jedynie stronę podpisową, co
ma stanowić potwierdzenie akceptacji treści
umowy i przekazanie oświadczenia woli o jej
zawarciu.

Niezależnie od ryzyka związanego
z  zawieraniem umowy w opisany powyżej
sposób, należy mieć na uwadze treść art. 78 § 1
k.c., określającego wymagania do zawarcia
umowy w formie pisemnej. Zgodnie
z  powołanym przepisem do zachowania formy
pisemnej konieczna jest wymiana dokumentów
obejmujących treść oświadczeń woli. Oznacza
to, że jeżeli strony zamierzają wykorzystać
mechanizm „karty podpisów”, do ważnego
zawarcia umowy nie wystarczy przekazanie
wyłącznie strony podpisowej. Dołączony
powinien być do niej co najmniej jeden
egzemplarz umowy, która ma zostać
podpisana. Co istotne, konieczna jest również
wymiana podpisanych egzemplarzy. 

Oznacza to, że umowa zostanie zawarta
dopiero w chwili, gdy wszystkie strony
otrzymają podpisane egzemplarze.

KARTA  PODPISÓW
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przekazanie jedynie „karty podpisów”
może okazać się  niewystarczające



Wszystkie strony mogą wysłać podpisane
przez nich umowy do jednej osoby
(pełnomocnika) i  umowa w formie pisemnej
jest zawarta w  chwili, gdy pełnomocnik
otrzyma umowę podpisaną przez ostatnią ze
stron. W takim wypadku przekazanie
odpowiednich egzemplarzy stronom umowy
staje się już czynnością czysto techniczną
ionie ma wpływu na zawarcie umowy. 

Jednocześnie, umocowanie pełnomocnika
jest bardzo ograniczone i szansa
sprzeniewierzeniu się zakresowi
pełnomocnictwa i ustaleniom z  mocodawcą
jest niewielka. Pełnomocnictwo do odbioru
oświadczeń woli nie wymaga również formy
szczególnej przewidzianej dla zawarcia
umowy.

Istotnym utrudnieniem w zakresie zawierania
umów w formie pisemnej na odległość jest
konieczność przekazania podpisanego
egzemplarza każdej ze stron. Powoduje to
niedogodności związane z przekazywaniem
dokumentów oraz wydłuża cały proces.
Wprowadza to również niepewność co do
chwili zawarcia umowy, w niektórych
przypadkach uzależniając termin jej zawarcia
od sprawności poczty lub kuriera
przewożącego dokumenty. W takim wypadku
strony mogą rozważyć ustanowienie
pełnomocników do odbioru oświadczeń woli,
np. w postaci doradców prawnych
uczestniczących w przygotowaniu
i negocjowaniu umowy.

PEŁNOMOCNIK  DO  ODBIORU
OŚWIADCZEŃ

Jeżeli obydwie strony ustanowią
pełnomocnikami do odbioru oświadczeń
umowy te same osoby lub doradców
prawnych, których fizyczne spotkanie
będzie możliwe, nie ma konieczności
dodatkowego przekazywania
podpisanych oświadczeń woli.
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Profesjonalny obrót gospodarczy
często wymaga modyfikowania
treści stosunków prawnych. Na
skutek różnych przyczyn, może
zaistnieć potrzeba dokonania zmian
w zawartej już umowie. 
W tym celu konieczne jest
sporządzenie aneksu,
wprowadzającego zmiany. 

W sytuacji, gdy niemożliwe lub
istotnie utrudnione jest osobiste
spotkanie, pojawia się pytanie, czy
można prowadzić obrót
gospodarczy w sposób
niezakłócony, zdalnie dokonując
zmian do umowy.

Z D A L N E  Z A W A R C I E
A N E K S U  D O
U M O W Y
R O Z D Z I A Ł  I V

Obowiązek zachowania odpowiedniej
formy czynności prawnej
Porozumienie o formie (pactum de
forma)
Aneks w formie elektronicznej lub
dokumentowej

W tym rozdziale:
1.

2.

3.
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Poza sytuacjami, w których ustawa wymaga
określonej formy do dokonania czynności,
strony mają swobodę kształtowania stosunku
prawnego, również w zakresie formy
czynności prawnych (porozumienie o formie).
Strony mogą zastrzec odmienną formę
czynności dla umowy pierwotnej, a  inną dla
umowy zmieniającej. W sytuacji, gdy strony
nie zastrzegły innej formy dla czynności
następczej, wówczas powinna ona zostać
dokonana w tej samej formie, co umowa
pierwotna.

Porozumienie o formie może być zawarte
jako oddzielna umowa (co w praktyce jest
rzadko spotykane) lub może stanowić
postanowienie umowne, co w praktyce jest
standardem. W szczególności często
występują klauzule umowne, które
zastrzegają szczególną formę dla
następczych czynności prawnej. Pactum de
forma w postaci postanowienia umownego
znajdziemy w umowach przedwstępnych lub
ramowych, które wskazują, w jakiej formie
powinny zostać zawarte umowa realizacyjna
lub umowa przyrzeczona.

01
OBOWIĄZEK ZACHOWANIA
ODPOWIEDNIEJ FORMY
CZYNNOŚCI  PRAWNEJ

Zgodnie z art. 77 k.c., uzupełnienie lub
zmiana umowy wymaga zachowania takiej
formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w
celu jej zawarcia. Niezachowanie
odpowiedniej formy może skutkować
nieważnością dokonanej czynności,
ograniczeniami dowodowymi w razie sporu
czy też niewywołaniem określonych skutków
prawnych.

Z uwagi na doniosłe konsekwencje prawne,
jakie mogą wiązać się z niedochowaniem
właściwej formy czynności prawnej,
każdorazowo należy szczególnie zwrócić
uwagę na tę kwestię.

GESSEL 24

02
POROZUMIENIE O FORMIE
(PACTUM DE FORMA)



03
ANEKS W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ LUB
DOKUMENTOWEJ

W przypadku, gdy umowa została zawarta w
formie pisemnej, aneks do umowy może
zostać sporządzony również w formie
elektronicznej. Wynika to z art. 78(1) § 2 k.c.,
który stanowi o tym, że forma elektroniczna
jest ekwiwalentem formy pisemnej. Dotyczy
to zarówno sytuacji, kiedy wymóg
zachowania formy wynika z  przepisu, jak
iozoczynności prawnej.

Istnieją rozbieżne zdania co do możliwości
aneksowania umów w drodze elektronicznej,
w przypadku gdy umowa została zawarta
woformie pisemnej pod rygorem
nieważności lub zastrzeżono zmianę umowy
pod takim rygorem.

W piśmiennictwie pojawiają się głosy,
zgodnie z którymi forma elektroniczna
czynności prawnych stanowi ekwiwalent
formy pisemnej zastrzeżonej zarówno pod
rygorem nieważności, jak i dla celów
dowodowych [1]. Oznacza to zatem, że aneks
może być zawarty w formie elektronicznej,
nawet jeżeli zastrzeżono formę pisemną pod
rygorem nieważności. Wydaje się, że
worozstrzygnięciu tej kwestii kluczowe
znaczenie ma przepis art. 78(1) § 2 k.c. Skoro
kwalifikowany podpis elektroniczny jest
równoważny podpisowi własnoręcznemu
złożonemu na dokumencie, wydaje się, że
dokument

dokument w formie elektronicznej spełni
rygor nałożony na strony umowy. Podkreślić
należy jednak, że dokument zawarty
w  formie elektronicznej musi być
sporządzony wopostaci elektronicznej oraz
opatrzony kwalifikowanym podpisem.

Brak jest natomiast podstaw, aby uznać, że
dopuszczalne jest zawarcie aneksu w  formie
elektronicznej, jeśli przepisy przewidują dla
danej czynności prawnej formę szczególną
(akt notarialny, forma pisemna z podpisami
notarialnie poświadczonymi). Posługując się
zatem przykładem umowy sprzedaży
udziałów – zarówno sama umowa jak
ioewentualne aneksy do niej powinny zostać
zawarte w  formie pisemnej z podpisami
notarialnie poświadczonymi lub w formie
aktu notarialnego.

Zmiana umowy zawartej w formie
dokumentowej, może zostać dokonana
w  sposób umożliwiający zapoznanie się
drugiej stronie z treścią zmiany. w praktyce
najprostszym nośnikiem zmiany w formie
dokumentowej będzie e-mail. Natomiast
jeżeli do zawarcia umowy strony przewidziały
wymóg dopełnienia określony formalności,
zachowują one aktualność także
woprzypadku zawarcia aneksu.
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Podczas zamknięcia transakcji poza umową przenoszącą
tytuł prawny do zbywanych udziałów lub akcji („Umowa
Sprzedaży”) strony często dokonują szeregu innych
czynności [1]. 

Do najbardziej typowych z nich należą:

 

 

W niniejszym rozdziale prezentujemy w jaki sposób
„narzędzia prawne”, o których była mowa powyżej mogą
znaleźć zastosowanie przy dokonywaniu wymienionych
czynności w sytuacji gdy dana strona nie może wziąć
udziału w czynnościach zamknięcia transakcji. 

Z A M K N I Ę C I E
T R A N S A K C J I  M & A
N A  O D L E G Ł O Ś Ć
R O Z D Z I A Ł  V
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[1] Uwagi zawarte w niniejszym opracowaniu są ograniczone do transakcji
M&A z udziałem spółek kapitałowych.

(1)
(niż Umowa Sprzedaży)

zawarcie innych umów

(2) wydanie dokumentów akcji
kupującemu

(w przypadku spółki akcyjnej)

(3) zmiana w zarządzie
lub radzie nadzorczej 

spółki, której udziały lub akcje są sprzedawane
w ramach danej transakcji („Nabywana Spółka”)

zmiana w umowie lub statucie
Nabywanej Spółki

(4)

(5)dokonanie płatności
przewidzianych przez dokumentację transakcyjną



Istnieje kilka sposobów pozwalających na zawarcie
Umowy Sprzedaży „na odległość”. Poniższe uwagi
znajdą odpowiednie zastosowanie do innych niż
Umowa Sprzedaży umów, których zawarcie strony
transakcji przewidziały w dokumentacji
transakcyjnej.

Pierwszym rozwiązaniem jest zamieszczenie
podpisów pod umową w trybie „obiegowym”. Może
się to odbyć poprzez (i) podpisanie wszystkich
egzemplarzy umowy przez każdą z osób będących
stroną umowy (ii) opatrzenie podpisem każdej
osoby będącej stroną umowy wyłącznie jednego
egzemplarza umowy (istotne jest aby wszystkie
egzemplarze, które są podpisywane oddzielnie były
tożsame), (iii) zamieszczenie w oddzielnych
dokumentach zobowiązań wyłącznie jednej z osób
będących stroną umowy oraz wymianę tych
dokumentów (art. 79 § 1 k.c.).
Należy zaznaczyć, że w przypadku gdy dla zawarcia
danej umowy wymagana jest forma szczególna (dla
ważności umowy sprzedaży udziałów jest
wymagana forma pisemna z podpisami notarialnie
poświadczonymi, zgodnie z art. 180 § 1 k.s.h.),
każdy z wymienianych między stronami
dokumentów powinien być podpisany
zozachowaniem tej formy.
Co istotne, podpisy na aktach notarialnych i
poświadczonych dokumentach są składane
woobecności notariusza. Warto jednak pamiętać,
że prawo polskie przewiduje możliwość
poświadczenia przez notariusza podpisu, który nie
był złożony w jego obecności. W takim przypadku
osoba, która podpisała dany dokument, powinna
uznać przed notariuszem złożony podpis za
własnoręczny. Okoliczność tę notariusz zaznacza
wosporządzonym dokumencie (art. 88 prawa
oonotariacie [1]).

Alternatywnym sposobem zawierania umów „na
odległość” jest udzielenie przez osobę, która nie
może uczestniczyć w danej czynności
pełnomocnictwa do zawarcia danej umowy.
Woomawianym przypadku należy mieć na
uwadze, że jeżeli dla ważności danej umowy
wymagana jest forma szczególna,
pełnomocnictwo do zawarcia tej umowy powinno
być udzielone w tej samej formie (zob. art. 99 § 1
k.c.). Z przyczyn praktycznych, przy formułowaniu
treści pełnomocnictwa warto natomiast
upoważnić pełnomocnika do dokonywania
wszelkich czynności związanych zawieraną
umową, w tym do podpisywania aneksów do
zawieranej umowy. Może się to okazać pomocne
w przypadku gdyby strony przed podpisaniem
umowy uzgodniły zmiany do uprzednio ustalonej
treści dokumentu.

Kolejnym sposobem pozwalającym zawrzeć
umowę „na odległość” jest skorzystanie
zoelektronicznej formy umowy. Dla dochowania
takiej formy jej zawarcia wystarczające jest
opatrzenie dokumentu zawierającego treść
umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym
(art. 78(1) § 1 k.c.). Umowa zawarta w formie
elektronicznej jest równoważna z oświadczeniem
woli złożonym w formie pisemnej (art. 78(1) § 1
k.c.). W konsekwencji, w przypadku transakcji
M&A taka forma zawarcia umowy będzie
dopuszczalna wyłącznie dla zawarcia umowy
sprzedaży akcji. Dla ważności umowy sprzedaży
udziałów jest bowiem wymagana forma pisemna z
podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 180 §
1 k.s.h.), której nie zastępuje podpis elektroniczny.

Jeżeli Nabywana Spółka jest spółką akcyjną,
Umowa Sprzedaży może także zostać zawarta za
pośrednictwem domu maklerskiego. Ograniczy to
konieczność fizycznego uczestnictwa stron przy
jej zawieraniu. 

(szerzej ta ten temat zob. punkt 2 na kolejnej stronie)

1. ZAWARCIE UMOWY PRZENOSZĄCEJ TYTUŁ
    PRAWNY DO UDZIAŁÓW LUB AKCJI 
    NABYWANEJ SPÓŁKI ORAZ INNYCH UMÓW
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[1] Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie (Dz.U.
Nr 22, poz. 91 ze zm.).



Do przechowania akcji, na potrzeby ich wydania
kupującemu w dniu zamknięcia transakcji są
także uprawnione domy maklerskie (art. 69 ust. 4
pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi [1]). W tym celu, strony transakcji
mogą zawrzeć z  domem maklerskim umowę
pośrednictwa danego domu maklerskiego
wosprzedaży akcji. W jej wykonaniu, dokumenty
akcji oraz cena za nabywane akcje zostaną
zdeponowane w domu maklerskim, który będzie
prowadził dla stron transakcji rachunek papierów
wartościowych oraz rachunek pieniężny
(rozliczeniowy) (art. 69 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy).
Po otrzymaniu instrukcji sprzedaży akcji od
sprzedającego oraz instrukcji kupna akcji od
kupującego, dom maklerski skojarzy zlecenia
i  dokona rozliczenia transakcji. Akcje zostaną
przekazane przez dom maklerski z rachunku
papierów wartościowych sprzedającego na
rachunek kupującego. Jednocześnie dojdzie do
przeksięgowania ceny sprzedaży pomiędzy
rachunkami rozliczeniowymi (pieniężnymi).
Przeprowadzenie transakcji możliwe jest bez
fizycznej obecności kupującego oraz
sprzedającego.

Przekazanie dokumentów akcji kupującemu
w  przypadku braku możliwości uczestniczenia
przez niego w czynnościach zamknięcia transakcji
może również zostać zrealizowane przez
pełnomocnika (art. 95 § 1 k.c.). Pełnomocnictwo
powinno obejmować swoim zakresem
upoważnienie do dokonania takiej czynności.

W przypadku, gdy Nabywana Spółka jest spółką
akcyjną, nabycie akcji będzie wiązało się
Z koniecznością ich wydania kupującemu (art. 339
k.s.h. oraz art. 921(12) k.c.).

Wydanie akcji kupującemu może nastąpić za
pośrednictwem osoby trzeciej. Dla
przeprowadzenia wymienionej czynności możliwe
jest skorzystanie z depozytu notarialnego,
pośrednictwa domu maklerskiego lub działania
przez pełnomocnika.

Zgodnie z art. 108 § 1 zd. 1 prawa o notariacie,
notariusz w związku z dokonywaną w jego
kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na
przechowanie, w celu wydania ich osobie
wskazanej przy złożeniu lub jej następcy
prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze
w  walucie polskiej lub obcej. Z przyjęcia depozytu
notariusz spisuje protokół, natomiast wydanie
depozytu następuje za pokwitowaniem.
Dokumentacja transakcyjna może zatem
przewidywać złożenie akcji Nabywanej Spółki do
depozytu notarialnego przed dniem zamknięcia
transakcji oraz wydanie ich kupującemu po
złożeniu przez strony transakcji zgodnej instrukcji
zwolnienia depozytu.

2. WYDANIE DOKUMENTÓW AKCJI 
    KUPUJĄCEMU 
    (W PRZYPADKU SPÓŁKI AKCYJNEJ)
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[1] Ustawa z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.).



W konsekwencji, możliwe jest dokonanie
zmiany w  zarządzie spółki kapitałowej bez
konieczności gromadzenia się przez
wszystkich członków rady nadzorczej tym
samym miejscu i czasie.

Podobna możliwość została przewidziana
w  przepisach k.s.h. w przypadku gdy członkowie
danego organu (zarządu lub rady nadzorczej)
spółki kapitałowej są powoływani przez
zgromadzenie wspólników lub walne
zgromadzenie. O ile umowa lub statut spółki nie
zawiera odmiennych postanowień, udział
wozgromadzeniu wspólników lub walnym
zgromadzeniu można wziąć przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, chyba że
umowa spółki lub statut stanowi inaczej (zob. art.
2341 §1 zd. 1 oraz 4065 § 1 zd. 1 k.s.h.).

Wspólnik lub akcjonariusz może być
reprezentowany na zgromadzeniu wspólników
lub walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika
(art. 243 § 1 k.s.h., art. 412 § 1 k.s.h.). Jeden
pełnomocnik może reprezentować więcej niż
jednego wspólnika lub akcjonariusza (art. 243 § 1
k.s.h., art. 412 §  5  k.s.h.). Wspólnik lub
akcjonariusz, który nie może uczestniczyć
wozgromadzeniu wspólników lub walnym
zgromadzeniu Nabywanej Spółki może zatem
udzielić pełnomocnictwa określonej osobie,
upoważniając ją do udziału w takim zgromadzeniu
w jego imieniu.

Wybór sposobu dokonywania zmian w organach
spółki kapitałowej na odległość determinowany
będzie przez sposób, w jaki członkowie organów
danego podmiotu są wybierani. 

Umowa lub statut spółki może stanowić, że są oni
wybierani: (i) przez inny organ (np. członków rady
nadzorczej powołuje zgromadzenie wspólników /
walne zgromadzenie, członków zarządu powołuje
rada nadzorcza) w drodze uchwały lub (ii) na
podstawie uprawnienia osobistego danego
wspólnika / akcjonariusza, np. poprzez złożenie
spółce oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu
członka określonego organu.

wybór przez inny organ 
w spółce

W pierwszym z wymienionych przypadków
zastosowanie mogą znaleźć przepisy k.s.h.
pozwalające na dokonywanie zmian w organach
spółki z zastosowaniem środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. W myśl art. 222
§  4  k.s.h. rada nadzorcza może podejmować
uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
Analogiczna regulacja została przewidziana
w  odniesieniu do spółki akcyjnej (zob. art. 388
§  3  k.s.h.) [1]. W trybie, o którym mowa powyżej,
możliwe jest podjęcie uchwały w sprawie odwołania
lub powołania członka zarządu spółki, chyba że
umowa / statut spółki stanowi inaczej.

3. ZMIANY W ZARZĄDZIE LUB RADZIE
    NADZORCZEJ NABYWANEJ SPÓŁKI
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[1] W przypadku rady nadzorczej uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni 
o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Statut spółki może
przewidywać surowsze wymagania dotyczące podejmowania uchwał w omawianym trybie (art. 222 § 4 zd. 2 i 3 k.s.h. oraz art. 388
§ 3 zd. 2 i 3 k.s.h.).



W drugim z wymienionych przypadków, tj. jeżeli
członkowie organów Nabywanej Spółki są
powoływani na podstawie uprawnienia osobistego,
również możliwe jest dokonanie zmian w tych
organach „na odległość”. 

Po pierwsze, oświadczenie, o którym mowa
powyżej może zostać złożone w dowolnym miejscu,
a następnie przekazane doradcom stron transakcji
w celu jego weryfikacji przed lub w dniu zamknięcia
transakcji. 

Po drugie, takie oświadczenie może zostać złożone
z zastrzeżeniem zdarzenia, którego wystąpienie
będzie warunkowało jego skuteczność (tj. pod
warunkiem w rozumieniu art. 89 k.c.). Pozwoli to
stronie, która nie może uczestniczyć
w  czynnościach zamknięcia transakcji na złożenie
oświadczenia w dogodnej dla danej strony chwili.
Jednocześnie zapewni to możliwość wystąpienia
skutku w postaci powołania / odwołania członka
danego organu w momencie ustalonym przez
strony transakcji (np. z chwilą, gdy kupujący stanie
się wspólnikiem Nabywanej Spółki).

wybór  na podstawie
uprawnienia osobistego
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Uwagi zawarte w powyższym akapicie znajdą
także zastosowanie w sytuacji, gdy
dokumentacja transakcyjna przewiduje
obowiązek spowodowania, że określone
osoby złożą rezygnację ze sprawowanych
przez nie funkcji.



Z perspektywy dokonywania zamknięcia transakcji
„na odległość” istotne jest określenie
w  dokumentacji prawnej w jakiej formie oraz
wojakim terminie ma nastąpić dana płatność
przewidziana przez dokumentację transakcyjną
(np. zapłata ceny za nabywane udziały lub akcje).

Najczęściej spotykaną w praktyce formą zapłaty za
nabywane udziały lub akcje jest zapłata ceny
przelewem bankowym.
 
Możliwe jest również rozliczenie transakcji za
pośrednictwem domu maklerskiego, o czym była
mowa w punkcie 2 powyżej.

Uchwała zgromadzenia wspólników w sprawie
zmiany umowy spółki z o.o., jak też uchwała
walnego zgromadzenia spółki akcyjnej powinny
być umieszczone w protokole sporządzonym
przez notariusza (art. 255 § 3 oraz art. 421 § 1
k.s.h.). Dlatego też istotne jest, aby transmisja
zoprzebiegu obrad zgromadzenia przebiegała
zoudziałem notariusza.

Jak była mowa w punkcie 3 powyżej, strona
transakcji może być reprezentowana na
zgromadzeniu wspólników lub walnym
zgromadzeniu Nabywanej Spółki, podczas którego
będzie podejmowana uchwała w sprawie zmiany
umowy spółki / statutu przez pełnomocnika.

4. DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE LUB  
    STATUCIE NABYWANEJ SPÓŁKI
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Dokumentacja transakcyjna może przewidywać, że
jedną z czynności zamknięcia transakcji będzie
zmiana umowy lub statutu Nabywanej Spółki.
Zmiana umowy lub statutu wymaga uchwały
wspólników / walnego zgromadzenia i wpisu do
rejestru (art. 255 § 1 oraz 430 § 1 k.s.h.).

Problematyka podejmowania uchwał zgromadzenia
wspólników lub walnego zgromadzenia
z  zastosowaniem środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość oraz
uczestniczenia w zgromadzeniu przez
pełnomocnika została omówiona w punkcie
3 powyżej.

Obie wyżej wymienione formy zapłaty ceny,
w  przeciwieństwie do dokonania zapłaty ceny
w gotówce nie wymagają jednoczesnej obecności
wszystkich stron transakcji. Gdyby jednak strony
zdecydowały się na płatność w gotówce, w braku
możliwości uczestniczenia danej strony
w  czynnościach zamknięcia transakcji, warto
rozważyć skorzystanie z depozytu notarialnego
lub dokonanie płatności przez pełnomocnika (zob.
uwagi w punkcie 2 powyżej).

5. DOKONANIE PŁATNOŚCI PRZEWIDZIANYCH
    PRZEZ DOKUMENTACJĘ TRANSAKCYJNĄ



Nierzadko w transakcjach M&A uczestniczą podmioty zagraniczne, które w celu przeprowadzenia
transakcji udzielają pełnomocnictw dla osób przebywających w Polsce celem usprawnienia procesu
oraz uniknięcia konieczności podróżowania.

Ogólną zasadą w polskim systemie prawnym jest dowolność formy, w której udzielone może zostać
pełnomocnictwo. Zasada ta znajduje jednak szereg włączeń, zarówno w samym kodeksie cywilnym, jak
i w szeregu innych ustaw.

 

 Z punktu widzenia transakcji M&A, najważniejszym wyjątkiem od zasady swobody formy jest art. 180
k.s.h., który stanowi, iż zbycie udziałów powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami
notarialnie poświadczonymi. Zgodnie z art. 99 § 1 k.c. pełnomocnictwo do tej czynności również
powinno zostać udzielone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

f o r ma  c z y nnoś c i  p r a wne j  udz i e l en i a
pe ł nomoc n i c t wa
l e g a l i z a c j a  pe ł nomoc n i c t wa
p e ł n o m o c n i c t w o  u d z i e l o n e  w  f o r m i e
e l e k t r o n i c z n e j

1 .

2 .
3 .

W tym rozdziale:

P E Ł N O M O C N I C T W O  O D
P O D M I O T U  Z A G R A N I C Z N E G O
R O Z D Z I A Ł  V I
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W państwach członkowskich Unii
Europejskiej jest to zazwyczaj forma
pisemna z podpisami notarialnie
poświadczonymi.

Nie stanowi więc zazwyczaj problemu uzyskanie
formy pisemnej pełnomocnictwa z podpisami
notarialnie poświadczonymi, jeśli taka forma
wymagana jest zgodnie z polskimi przepisami do
dokonania danej czynności.
 
W przypadku braku możliwości sporządzenia
dokumentu pełnomocnictwa z zachowaniem
wymogów formalnych narzuconych przez polskie
prawo, zastosowanie znajdzie art. 25 p.p.m.,
zgodnie z którym forma czynności prawnej
podlega prawu właściwemu dla tej
czynności. Wystarczające jest bowiem
zachowanie formy przewidzianej przez prawo
państwa, na terytorium którego pełnomocnictwo
jest udzielane, należy jednak dokładnie sprawdzić
wymogi dotyczące formy czynności prawnej w
danym państwie. Zatem w przypadku, gdy w
państwie, w którym sporządzany jest dokument
pełnomocnictwa, do dokonania danej czynności
wystarczająca będzie forma pisemna, taka forma
powinna spełniać wymogi formy pełnomocnictwa.
Jednak z uwagi na bezpieczeństwo obrotu oraz
zapewnienie odpowiedniego poziomu komfortu
drugiej stronie czynności prawnej, wskazane jest
dążenie do uzyskania pełnomocnictwa w możliwie
najwyższej formie.

W odniesieniu do pełnomocnictw udzielanych za
granicą, problem pojawia się w przypadku
czynności, co do których przewidziana jest
szczególna forma. Artykuł 23 ustawy Prawo
prywatne międzynarodowe [1] (p.p.m.) wprost
przyznaje możliwość wyboru przez mocodawcę
prawa właściwego, zgodnie z którym
interpretowane powinno być pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo może być zatem rządzone
zarówno prawem polskim, jak i prawem obcym.
W  przypadku wyboru prawa obcego
problematyczne może się jednak okazać
posługiwanie się takim pełnomocnictwem przed
polskim notariuszem, urzędem lub drugą stroną
czynności prawnej. Bez znajomości prawa obcego
trudno bowiem byłoby ocenić zakres i skuteczność
pełnomocnictwa.

W celu uniknięcia takich sytuacji oraz w celu
zapewnienia bezpieczeństwa obrotu, do czynności
prawnej dokonywanej na terytorium Polski,
wskazany jest wybór prawa polskiego. 
W tej sytuacji jednakże, zastosowanie znajdzie art.
99 § 1 k.c. i konieczność dostosowania formy
pełnomocnictwa do danej czynności prawnej.
Należy jednak zaznaczyć, że zagraniczny notariusz
funkcjonuje w oparciu o inne niż polskie przepisy o
notariacie. W praktyce stosuje się tzw. „formę
równoważną” czynności, w szczególności
w  stosunku do polskiego aktu notarialnego.
Wskazane jest zatem uzyskiwanie pełnomocnictwa
w formie najwyższej możliwej do uzyskania
w danym państwie. 

FORMA CZYNNOŚCI
PRAWNEJ
UDZIELENIA
PEŁNOMOCNICTWA
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[1] Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1792).



państwo 
spoza 

Konwencji Haskiej? 
co  wtedy?

Jeśli pełnomocnictwo jest udzielane w państwie,
które nie jest sygnatariuszem Konwencji Haskiej,
poświadczenia autentyczności podpisu
iocharakteru, w jakim działała osoba podpisująca
dokument urzędowy lub dokonująca jego
uwierzytelnienia, oraz tożsamość pieczęci albo
stempla, którym opatrzony jest ten dokument
może dokonać polski konsul. Takie uprawnienie
przysługuje konsulowi na podstawie art. 32 Prawa
konsularnego [2], który upoważnia konsula do
legalizacji dokumentów urzędowych,
sporządzonych lub uwierzytelnionych w państwie
przyjmującym. Zgodnie z informacją zawartą na
stronie polskiego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, konsul legalizuje wyłącznie
oryginały i urzędowe odpisy dokumentów
zowyłączeniem kserokopii oraz wydruków
zosystemów teleinformatycznych. Dokumenty
przedłożone konsulowi do legalizacji powinny
również zostać uprzednio odpowiednio
uwierzytelnione przez właściwy urząd miejscowy. 

Uzyskanie „szczególnej” formy pełnomocnictwa
udzielonego za granicą nie oznacza jeszcze
możliwości legitymowania się nim przy czynności
prawnej dokonywanej w Polsce. Pełnomocnictwo
takie wymaga tzw. legalizacji. 
W przypadku państw będących stronami konwencji
haskiej z 5 października 1961 r. [1] 
(wykaz znajduje się na stronie:
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/
status-table/?cid=41)
 („Konwencja Haska”), wystarczające jest
opatrzenie dokumentu tzw. klauzulą apostille. 

Klauzula  apostille sporządzana
jest według wzoru załączonego do
Konwencji Haskiej i umieszczana
bądź na samym dokumencie lub

jako odrębny dokument. 

Znajduje ona zastosowanie do dokumentów
urzędowych sporządzonych w jednym państwie,
które mają zostać przedłożone w innym państwie.
Opatrzenie dokumentu taką klauzulą jest
wystarczające do potwierdzenia autentyczności
podpisu, charakteru, w jakim działa osoba
podpisująca dokument oraz tożsamości pieczęci
lub stempla, którym opatrzony jest dokument i nie
wymaga jakichkolwiek innych form legalizacji.
Klauzula wydawana jest przez organ państwa, w
którym udzielane jest pełnomocnictwo, na wniosek
osoby podpisanej pod pełnomocnictwem lub
posiadającej taki dokument. Zazwyczaj organem
wydającym klauzule apostille jest
ministerstwo spraw zagranicznych danego
kraju. 

LEGALIZACJA
PEŁNOMOCNICTWA

[1] Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października
1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938).
[2] Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 195).
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Należy również zaznaczyć, iż zgodnie z ustawą
o  języku polskim, językiem urzędowym
w  Rzeczpospolitej Polsce jest język polski. Zatem
wszelkie dokumenty, które mają zostać
przedstawione przy dokonywaniu czynności przez
notariusza, powinny zostać przetłumaczone na
język polski przez tłumacza przysięgłego.
Tłumaczenia przysięgłe dotyczą dokumentów, które
posiadają moc prawną i muszą ją zachować
w języku, na jaki zostały przetłumaczone. 

Nie należy pomijać kwestii odpowiedniego
wykazania, że osoba podpisująca pełnomocnictwo
jest należycie umocowana do reprezentacji
podmiotu, który takiego pełnomocnictwa udziela.
W praktyce zagraniczny notariusz może umieścić
na dokumencie klauzulę poświadczającą, że
zweryfikował on umocowanie danej osoby do
działania w imieniu podmiotu i taka osoba jest
umocowana do działania w jego imieniu. Posłużyć
się również można odpisem z rejestru handlowego,
będącego odpowiednikiem polskiego rejestru
przedsiębiorców, przetłumaczonego na język
polski. Zagraniczne uregulowania prawne często
jednak odbiegają od powszechnie znanych polskich
standardów. W rejestrze często odzwierciedlone
mogą być struktury korporacyjne nieznane polskim
przepisom lub nie wykazujące odpowiednich
danych mogących stanowić podstawę do uznania,
że dana osoba jest uprawniona do reprezentacji
podmiotu. Należy zatem zachować ostrożność
i  odpowiednio sprawdzić po pierwsze możliwość
uzyskania odpowiedniego odpisu, jak również i jego
zawartość. W tym celu strony posługują się często
tzw. capacity opinion, tj. opinią prawną
przygotowaną przez lokalną kancelarię prawną,
potwierdzającą, że czynności dokonane przez
zagraniczny podmiot zostały dokonane we
właściwej formie i zgodnie z zasadami
reprezentacji.

W przypadku gdy do udzielenia pełnomocnictwa
nie jest wymaga szczególna forma, a jedynie
forma pisemna, posłużyć się można tzw. formą
elektroniczną, która zgodnie z art. 78(1) § 2 k.c.
jest formą równoważną z formą pisemną i odnosi
takie same skutki jak własnoręczne podpisanie
dokumentu zawierającego treść oświadczenia
woli. 
Jest to dogodna forma niewymagająca
drukowania, podpisania a następnie przesyłania
dokumentu do innego kraju. 

Forma elektroniczna czynności prawnej została
szczegółowo opisana w Rozdziale I powyżej.

PEŁNOMOCNICTWO
UDZIELONE 
W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
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PODSUMOWANIE
Pandemia COVID-19 sprawiła, że w wielu wypadkach korzystanie z możliwości
zawierania umówi i dokonywania transakcji na odległość było koniecznością. Nierzadko
wymagało to odejścia od przyjętych i wykorzystywanych od lat schematów
ioposzukiwania nowych dróg, umożliwiających dokonywanie czynności prawnych bez
potrzeby fizycznej obecności stron. Ogłoszony w Polsce lock-down nie oznaczał
bowiem, że przestano dokonywać czynności prawnych, w tym transakcji M&A, ale
dzięki wsparciu doświadczonych prawników możliwe było jednak zaadaptowanie
istniejących „analogowych” przepisów do nowej rzeczywistości.
 
Jako prawnicy liczymy na to, że ustawodawca dostrzeże problemy, z jakimi uczestnicy
obrotu zmagali się w czasie zamknięcia i odpowiednio zmieni przepisy prawa.
Równocześnie jednak zdajemy sobie sprawę, że niezależnie od tego, jak zareaguje
ustawodawca, do pewnych schematów, przyzwyczajeń i modeli nie ma już powrotu.
Mamy nadzieję, że powyższy poradnik będzie stanowił narzędzie, pozwalające w pełni
wykorzystać możliwości, jakie w obecnym stanie prawnym daje nam technologia, przy
jednoczesnej pewności, że wszystkie czynności prawne składającej się na transakcję
M&A zostały dokonane w sposób ważny, skuteczny i egzekwowalny.
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