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Pandemia COVID-19 i związane z nią liczne ograniczenia w kontaktach spowodowały znaczne 
utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym przy podpisywaniu umów i innych 
pism urzędowych. Zachęciło to przedsiębiorców do częstszego korzystania z różnego rodzaju 
rozwiązań cyfrowych mających zastąpić osobistą obecność. 

W dobie pandemii podpisywanie dokumentów w zwykłej 
papierowej formie, które wcześniej było codziennością, stanowi 
pewnego rodzaju wyzwanie, bowiem wiąże się to z koniecznością 
udania się do określonej instytucji (np. urzędu czy banku) lub 
osobistego spotkania z kontrahentem. Podobnie tradycyjne 
odbywanie posiedzeń zarządów, rad nadzorczych czy zgromadzeń 
wspólników okazało się aktualnie znacznie utrudnione. 

Istnieją jednak pewne rozwiązania umożliwiające zastąpienie 
własnoręcznego podpisu. Niektóre z nich funkcjonują już od 
pewnego czasu, a inne zostały wprowadzone w ramach kolejnych 
tarcz antykryzysowych. 

1. Oświadczenie woli w formie elektronicznej
W polskim prawie obowiązuje zasada swobody formy oświadczeń 
woli. Oznacza to, że oświadczenie woli może być wyrażone przez 
każde zachowanie się osoby, które w sposób dostateczny ujawnia 
jej wolę. Powyższa zasada dotyczy również wyrażenia woli w formie 
elektronicznej (m. in. przy użyciu poczty elektronicznej lub internetu). 
Przyjmuje się, iż oświadczenie w formie elektronicznej jest złożone 
z chwilą wprowadzenia go do środka komunikacji elektronicznej tak, 
żeby adresat mógł zapoznać się z jego treścią. W przypadku poczty 
elektronicznej będzie to moment zapisania wiadomości na serwerze 
adresata w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z jej treścią.

Okres pandemii spowodował, że oświadczenia woli składane za 
pośrednictwem poczty elektronicznej oraz internetu zyskały na 
popularności zarówno wśród przedsiębiorców, jak i osób fizycznych.

2. Kwalifikowany podpis elektroniczny
Rozwiązaniem, które pozwala zdalnie podpisywać dokumenty, 
jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Zgodnie z prawem, 
opatrzenie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
ma taką samą moc prawną jak złożenie własnoręcznego podpisu 
na dokumencie papierowym. W związku z aktualną sytuacją 
jest on coraz częściej stosowany przy podpisywaniu umów 
handlowych, dokumentacji transakcyjnej czy składaniu różnego 
rodzaju oświadczeń. 

Kwalifikowany podpis elektroniczny określany jest jako 
bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podpis ten to ciąg znaków 
stanowiących klucz prywatny użytkownika, posiadający certyfikat, 
który umożliwia ustalenie tożsamości osoby składającej podpis. 
Osoba posługująca się podpisem elektronicznym podpisuje 
dokument swoim kluczem prywatnym, dołącza do niego swój 
kwalifikowany certyfikat i wysyła dokument do odbiorcy. Po 
otrzymaniu dokumentu odbiorca ustala – na podstawie certyfikatu – 
kto jest autorem dokumentu i weryfikuje, czy w dokumencie nie 
dokonywano zmian.

Podpis ten może zostać wydany wyłącznie przez uprawnione 
do tego podmioty spełniające określone kryteria i posiadające 
odpowiednie certyfikaty. Listę polskich dostawców usług zaufania, 
w tym dostawców podpisów kwalifikowanych, prowadzi Narodowy 
Bank Polski w ramach Narodowego Centrum Certyfikacji. 

Wątpliwości mogą powstawać przy podpisywaniu dokumentów 
z użyciem podpisów elektronicznych wydanych przez dostawców 
spoza Polski. W ramach Unii Europejskiej kwestię tę reguluje 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do 
transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym z dnia 23 
lipca 2014 r. („eIDAS”). Regulacja ta wprowadziła możliwość 
posługiwania się jednym identyfikatorem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy certyfikatów kwalifikowanych 
przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Oznacza to, iż 
kwalifikowane podpisy elektroniczne wydane przez polskich 
dostawców są równoznaczne z podpisami kwalifikowanymi 
wydanymi w innych krajach Unii Europejskiej i vice versa. 
Kwalifikowany podpis elektroniczny może być wykorzystywany 
nie tylko przy zawieraniu umów handlowych (zwłaszcza tych 
na odległość), ale także do podpisywania wszelkich innych 
dokumentów, które po podpisaniu mogą zostać przesłane 
kontrahentowi lub urzędowi, a także do załatwiania różnego rodzaju 
spraw urzędowych, podpisywania dokumentów finansowych, 
czy też dokonywania wymaganych prawem zawiadomień, np. 
zawiadomienia o beneficjentach rzeczywistych spółki.

W związku z postępującą elektronizacją oraz coraz częstszym 
korzystaniem ze smartfonów dostawcy certyfikatów oferują 
już nie tylko swoją usługę w ramach oprogramowania 
komputerowego, ale również zapewniają możliwość korzystania 
z mobilnej wersji programu do podpisywania dokumentów 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Niestety kwalifikowany podpis elektroniczny nadal nie zastąpi 
odręcznego podpisu w ramach czynności wymagających formy 
szczególnej, takich jak np. akt notarialny. 

3. Profil zaufany - ePUAP
Bezpłatną alternatywą dla kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego jest profil zaufany, wykorzystywany głównie 
do kontaktu z administracją publiczną i załatwiania spraw 
urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Profil 
zaufany to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, 
zwana w skrócie „ePUAP”, udostępniająca usługi administracji 
publicznej przez Internet. Osoba posiadająca profil zaufany może 
podpisywać pisma, formularze czy inne zgłoszenia kierowane 
drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej (nie 
jest jednak możliwe podpisywanie umów i innych podobnych 
dokumentów). Profil zaufany jest ważny przez okres 3 lat i po 
tym okresie wygasa. Nie ma jednak problemu, aby przedłużyć 
ważność profilu zaufanego lub ponownie go założyć.
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Jednym z początkowych etapów niezbędnych do uzyskania i 
posługiwania się profilem zaufanym jest utworzenie konta na 
platformie ePUAP, podając niezbędne dane identyfikacyjne. Aby móc 
posługiwać się profilem niezbędne jest potwierdzenie tożsamości 
wnioskodawcy. W tym celu osoba zakładająca konto ePUAP powinna 
w terminie 14 dni od dnia utworzenia konta udać się do wybranej 
placówki (tzw. punktu potwierdzającego) w celu potwierdzenia 
swojego profilu zaufanego. Istnieje również możliwość utworzenia 
i potwierdzenia profilu zaufanego bez wychodzenia z domu – za 
pomocą konta bankowego w systemie bankowości elektronicznej.

Jednym z wymogów założenia profilu zaufanego ePUAP jest 
posiadanie przez wnioskodawcę numeru identyfikacyjnego 
PESEL. O ile w przypadku obywateli polskich kwestia ta nie 
stanowi problemu, o tyle w przypadku obcokrajowców, którzy go 
nie posiadają, jest to dość problematyczne. W takim przypadku 
proces uzyskiwania profilu zaufanego ulegnie wydłużeniu, 
bowiem przed przystąpieniem do założenia profilu zaufanego 
obcokrajowiec będzie zobowiązany uzyskać PESEL.

4. Tymczasowy profil zaufany
Ponieważ założenie i potwierdzenie profilu zaufanego wymaga 
posiadania konta bankowego w systemie bankowości 
elektronicznej bądź udania się do odpowiedniego punktu 
potwierdzającego, dla części osób może to stanowić problem, 
szczególnie w okresie pandemii. Dla takich osób wygodną 
alternatywą może być korzystanie z tymczasowego profilu 
zaufanego. Profil ten można założyć i potwierdzić elektronicznie 
bez konieczności wychodzenia z domu. Wnioskodawca, tak jak 
w przypadku profilu zaufanego, zakłada konto użytkownika na 
portalu ePUAP, a następnie odbywa z urzędnikiem wideorozmowę 
w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Główną różnicą 
pomiędzy profilami jest okres, na który są one udostępnianie. W 
przypadku tymczasowego profilu zaufanego użytkownik może z 
niego korzystać maksymalnie 3 miesiące, po tym okresie konto 
użytkownika ulega wygaśnięciu. Ponadto, tymczasowy profil 
zaufany pozwala na ograniczony zakres działań. Przy pomocy 
tymczasowego profilu zaufanego nie można np. złożyć wniosku o 
wydanie nowego dokumentu tożsamości.

Poza kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy profilem 
zaufanym polskie prawo przewiduje szereg innych ułatwień 
pozwalających na dokonywanie czynności drogą elektroniczną.

5.  Elektroniczne ułatwienia w funkcjonowaniu 
spółek prawa handlowego

Środki komunikacji elektronicznej są wykorzystywane również 
przy odbywaniu i podejmowaniu uchwał na zgromadzeniach 
wspólników spółek. Dotychczas zastosowanie formy 
elektronicznej w postaci telezgromadzenia czy telekonferencji 
było dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy umowa spółki 
zawierała wyraźną regulację ze wskazaniem oprogramowania, 
które zostanie w tym celu zastosowane. Okres pandemii oraz 
utrudnione funkcjonowanie spółek handlowych spowodowały 
konieczność rozszerzenia powyższej zasady. Po wejściu w życie 
nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwanej specustawą w 
sprawie COVID-19), uczestnictwo poprzez wykorzystanie środków 
komunikacji elektronicznej jest dozwolone zawsze, o ile umowa 
spółki nie zawiera odrębnych postanowień. W tym celu rada 
nadzorcza, a w razie jej braku – wspólnicy spółki są zobowiązani 
przyjąć w drodze pisemnej uchwały regulamin, który szczegółowo 
określi zasady uczestnictwa w zgromadzeniu zwołanym w tym 
trybie. Zastosowanie powyższej procedury nie zwalnia jednak 
spółki z obowiązku sporządzenia protokołu ze zgromadzenia. 

Ponadto, nowelizacja ustawy wprowadziła możliwość 
uczestnictwa w posiedzeniach zarządu lub rady nadzorczej przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 
na odległość, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zatem 
uchwały organów spółki mogą zostać podjęte zdalnie przy 
wykorzystaniu różnego rodzaju komunikatorów elektronicznych.

Jakkolwiek niekorzystne skutki pandemii pozostaną z nami 
na długo, to warto podkreślić jej wpływ na upowszechnienie 
środków komunikacji elektronicznej w stosunkach zawodowych i 
prywatnych. Ograniczenia związane z pandemią wymusiły poniekąd 
przyspieszoną cyfryzację zarówno na ustawodawcy, jak i podmiotach 
gospodarczych oraz osobach fizycznych. Opisane wyżej mechanizmy 
komunikacji elektronicznej oraz zdalnego zarządzania będą 
nieodłącznym elementem działalności wielu podmiotów, a w efekcie 
wpłyną na usprawnienie komunikacji, tempo podejmowania decyzji 
biznesowych czy szybkość nadawania biegu sprawom. 
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