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Dokumenty towarzyszą ludziom od czasu wynalezienia pisma. Ich for-
ma i charakter zmieniały się przez wieki wraz z rozwojem społeczeństw 
i  postępem technologicznym. Niniejsze opracowanie stanowi próbę 
systematycznego ujęcia istoty dokumentu i koncentruje się głównie na 
zagadnieniach terminologicznych. W toku rozważań omówione zostały 
kluczowe koncepcje dotyczące dokumentu, jego najważniejsze definicje 
oraz sposoby rozumienia przez przedstawicieli różnych dziedzin nauki. 
Zarysowane zostały także zachodzące zmiany spowodowane rozwo-
jem technologii informacyjnych i wynikające z nich konsekwencje dla 
współczesnego definiowania dokumentu.

O pojęciu i istocie dokumentu

Złożoność zagadnienia

MARIUSZ RYCERSKI

Pojęcie, cechy i funkcje dokumentu
Pojęcie dokumentu pojawia się niemal 
we wszystkich dziedzinach nauki i życia, 
zwłaszcza w dziedzinie prawa, gdzie doku-
menty służą jako dowody we wszelkiego 
rodzaju postępowaniach oraz zawierają (do-
kumentują) przebieg czynności i ustalone 
fakty. W szczególności dokumenty odgry-
wają istotną rolę jako dowody gromadzone 
w postępowaniu kontrolnym prowadzonym 
na podstawie przepisów ustawy z 23 grud-
nia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1, 

1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524.
2 J. Korpanty (red.): Słownik łacińsko-polski, Warszawa 2001, t. I, s. 596.
3 Dictionnaire du Moyen Français – ATILF (Analyse et traitement informatique de la langue française); A. Jougan: Słownik 

kościelny łacińsko-polski, Poznań 1957; A. Bierć: Zarys prawa prywatnego: Część ogólna, Warszawa 2012, s. 338.

w formie dokumentów rejestrowany jest 
przebieg postępowania kontrolnego. 

Ze względu na swoją powszechność 
w literaturze przedmiotu mamy do czy-
nienia z wielością zróżnicowanych ujęć 
dokumentu, reprezentujących rozmaite 
dziedziny i dyscypliny nauki. Słowo doku-
ment etymologicznie pochodzi od wyrazu 
łacińskiego documentum (documentum: do, 
dare – dawać, przekazywać, mens – myśl, 
zamiar)2 i oznacza nośnik (środek przekazu) 
myśli, a także dowód, świadectwo3. 

Na podstawie porównania definicji z róż-
nych dyscyplin J. M. Salaün wyróżnił trzy 
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zasadnicze sposoby postrzegania doku-
mentu: 

 • przez jego dualny charakter, jako połą-
czenie przedmiotu materialnego z wiedzą 
niematerialną;

 • jako materialny ślad minionych zdarzeń, 
faktów (dowód); 

 • jako przedmiot działań społecznych4.
Podstawową cechą odróżniającą doku-

menty od innych przedmiotów material-
nych jest utrwalenie w nich myśli ludzkiej5. 
Według W. Kocota kluczowa jest możli-
wość utrzymania zawartej w nich infor-
macji przez taki czas, aby możliwe było 
jej późniejsze odtworzenie, ujawnienie, 
powielenie lub też przeniesienie na inny 
nośnik w stanie niezmienionym6. 

W literaturze wyróżnia się dwa ujęcia 
dokumentu: sensu stricto na określenie 
aktu pisemnego7 oraz sensu largo przy wy-
korzystaniu innej techniki. Dokumenty 
mogą przybierać zatem formę pisaną (rę-
kopisy, maszynopisy, powielane za pomocą 
druku i innych technik); obrazową (szkice, 
rysunki, plakaty, negatywy, pozytywy, od-
bitki zdjęć, filmy bez ścieżki dźwiękowej); 
dźwiękową (nagrania dźwięku na analogo-
we płyty gramofonowe, taśmy magnetycz-
ne); mieszaną (mapy, plany, ulotki, filmy 

4 J. M. Salaün: Why The Document is Important… And How it is Becoming Transformed, Hegeler Institute, 
„Monist” nr 97/2014, s. 187-200.

5 T. Nowak: Dowód z dokumentu w polskim procesie karnym, Poznań 1994, s. 148.
6 W. Kocot: Wpływ Internetu na prawo umów, Warszawa 2004, s.334.
7 W. Dawidowicz: Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989, s. 613; C. Martysz: Dowód z dokumentu 

w postępowaniu administracyjnym, [w:] T. Widło (red.), Wokół problematyki dokumentu: księga pamiątkowa 
dedykowana Profesorowi Antoniemu Felusiowi, Katowice 2005, s. 149.

8 R. Degen: Dokumentacja i jej podział, [w:] H. Robótka (red.), Współczesna dokumentacja urzędów, Toruń 2011, t.2, s. 17.
9 I. Zużewicz-Wiewiórowska, W. Wiewiórowski: Proces przetwarzania danych z dokumentów elektronicznych 

w systemach teleinformatycznych e-Maritime, „Prawo Morskie” XXX/2014, s. 39; J. Janowski: Administracja 
elektroniczna: kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania 
administracyjnego w Polsce, Warszawa 2009, s. 243.

dźwiękowe); formę cyfrową (kompute-
rowe pliki tekstowe, graficzne, dźwięko-
we, wideo)8. 

Zmiany zachodzące w technologii in-
formacyjno-komunikacyjnej powodują, 
że znane dotychczas nośniki i dokumenty 
ulegają transformacji. 

Środowisko elektroniczne pozwala na 
częściowe odrzucenie barier wynikają-
cych ze złączenia treści przekazu z fizycz-
nością nośnika. E-dokument (dokument 
elektroniczny) znacznie różni się od tra-
dycyjnego, gdyż jego zawartość nie jest 
trwale związana z fizyczną budową, a je-
dynie z logicznym układem jednostek 
znaczeniowych. 

Dokument elektroniczny funkcjonuje 
jedynie w określonym środowisku infor-
matycznym, jest odpowiednio sformatowa-
nym zbiorem danych wprowadzonych lub 
przechowywanych na dowolnym nośniku 
przez system informatyczny. 

Składa się z dwóch warstw, bitowej 
oraz interfejsowej9. Warstwa bitowa to se-
kwencja ładunków elektromagnetycznych 
przechowywana w pamięci urządzenia lub 
zapisana na nośniku, znana tylko maszynie 
i jako taka niedostępna dla człowieka bez 
przetworzenia. Warstwa interfejsowa to 
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graficzna interpretacja warstwy bitowej, 
oprogramowanie, za pomocą którego od-
bywa się komunikacja z użytkownikiem. 
Oznacza to, że zapis i odczyt informacji 
z dokumentu elektronicznego może być 
dokonany tylko za pomocą odpowiednich 
urządzeń (komputera, telefonu komórko-
wego, kamery cyfrowej) oraz przy użyciu 
właściwego oprogramowania.

Na dokument elektroniczny składają 
się także tzw. metadane, czyli zestaw lo-
gicznie powiązanych z nim usystematyzo-
wanych informacji opisujących ten doku-
ment, ułatwiających jego wyszukiwanie, 
kontrolę, zrozumienie i długotrwałe prze-
chowywanie oraz zarządzanie. Specyfiką 
dokumentu elektronicznego jest też moż-
liwość wielokrotnego powielania danych 
i przesyłanie na dowolne odległości do nie-
oznaczonej liczby adresatów. Dokumenty 
elektroniczne w odróżnieniu od tradycyj-
nych stwarzają duże możliwości szybkiego 
i efektywnego przetwarzania danych, ale 
jednocześnie pozwalają na zmianę treści 
informacji bez naruszenia struktury ma-
terialnej nośnika. 

Rozwój elektronicznych środków wy-
miany informacji i pojawienia się nowych 
form dokumentu sprawia, że pojęcie to jest 
na nowo definiowane w systemie prawa. 
Nowe definicje są obecnie dostatecznie 
szerokie i uwzględniają specyfikę zarówno 
tradycyjnych, jak i cyfrowych. 

10 W. Maciejewska (red.): Polski Słownik Archiwalny, Warszawa 1974, s. 27-28.
11 Wielka Brytania, Civil Evidence Act, 1995, document means anything in which information of any description 

is recorded, <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/38/pdfs/ukpga_19950038_en.pdf>.
12 Np. Z. Pustuła: Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, Warszawa 2001, s. 247; § 3 ust. 1 pkt 5 Instrukcji 

archiwalnej oraz zasad funkcjonowania Archiwum Zakładowego w urzędzie Miasta Olsztyn, stanowiącej załącznik 
do zarządzenia nr 146 Prezydenta Miasta Olsztyn z 18.6.2010.; § 2 ust. 1 pkt 10 Instrukcji kancelaryjnej stanowiącej 

Zmiany Kodeksu cywilnego (k.c.) 
oraz Kodeksu postępowania cywilnego 
(k.p.c.), które weszły w życie we wrześniu 
2016 r. dadzą podstawy do jeszcze bar-
dziej powszechnego obiegu dokumentów 
w formie cyfrowej.

Według innego kryterium postrzegania 
dokumentu jako materialnego śladu mi-
nionych zdarzeń, faktów, jego istotą jest 
świadczenie o rzeczywistości; stanowi on 
formę przekazu faktu czy zdarzenia, za-
równo indywidualnego, jak i społecznego. 
Dokument, bez względu na jego postać, to 
także świadectwo jakichś faktów i zjawisk 
lub przejawów myśli ludzkiej10. 

Zgodnie z Civil Evidence Act za doku-
ment należy uznać wszystko (cokolwiek), 
co zawiera jakiś opis lub informację11. Tak 
szeroka definicja pozwala uznać za doku-
ment w zasadzie każdy przekaz zawarty na 
materialnym nośniku, znamienne jest też to, 
że definicja nie wspomina o wymogu opa-
trzenia dokumentu podpisem. 

Dzia łal ność związana z gromadzeniem, 
przechowywaniem, zabezpieczaniem i udo-
stępnianiem dokumentów wymaga odpo-
wiedniego kwalifikowania i klasyfikowania 
obiektów. W przepisach kancelaryjno-ar-
chiwalnych dokument definiuje się jako akt 
mający znaczenie dowodu, ustanawiający 
uprawnienia lub stwierdzający prawdziwość 
określonych w nim faktów i zdarzeń bądź 
danych12. 
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W archiwistyce mianem dokumentu 
określa się pismo, które może stanowić 
dowód w sprawie, „uwierzytelnione, spo-
rządzone z zachowaniem form przyjętych 
w danej epoce i miejscu, stwierdzające 
lub ustanawiające pewien stan prawny”13. 
W związku z takim ujęciem dokumen-
tu pojawia się problem relacji pomiędzy 
dokumentem a rzeczywistością. W tym 
kontekście rozważania nad naturą doku-
mentu prowadzą do uznania wiarygod-
ności i autentyczności, jako zasadniczych 
cech konstytutywnych dokumentu. Czym 
innym jest autentyczność dokumentu, 
a czym innym jego wiarygodność. 

Zdarza się, że autentyczność doku-
mentu jest nie do podważenia, ale wia-
rygodność pozostawia wiele do życzenia. 
Autentyczność14 dokumentu jako syno-
nim prawdziwości dotyczy jego cech wła-
snych, zewnętrznych (formy, struktury, 
materiału, technologii) i wewnętrznych 
(funkcji, oddziaływania) oraz jego po-
chodzenia (autorytetu, znaczenia jego 
wystawcy). 

Zgodnie z definicją zawartą w między-
narodowej normie ISO 15489 autentycz-
ny jest dokument, wobec którego można 
wykazać, że jest tym, czym domniemywa 
się, że jest; został wytworzony lub wy-
słany przez osobę, o której domniemywa 
się, że go wytworzyła lub wysłała; został 

załącznik do zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z 2.2.2001 w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej 
w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Wyższej Szkole Policji, szkołach policyjnych 
i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji (Dz. Urz. KGP z 2001 r. nr 3 poz. 29, ze zm.), etc.

13 M. Dembowska (red.): Słownik terminologiczny informacji naukowej, Wrocław 1979, s. 38.
14 Samo pojęcie wywodzi się z łaciny (authenticus) oraz greki (authentikòs), a oznacza tyle co niesfałszowany, 

wiarygodny, prawdziwy (zwłaszcza o testamencie), ale i oryginalny, szczególny, rzeczywisty. W. Kopaliński: 
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1989.

15 J. Piórkowska-Fiegler: Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym, Kraków 2004, s. 266.
16 G. Pieszko: Społeczno-prawne aspekty penalizacji fałszowania dokumentów, Studia Prawnoustrojowe nr 29/2015, s. 175.

wytworzony lub wysłany w czasie, w któ-
rym domniemywa się, że był wytworzony 
lub wysłany. 

Drugim atrybutem dokumentu – stwo-
rzonego po to, by świadczyć o jakimś wy-
darzeniu, fakcie – jest jego wiarygodność. 
Odnosi się ona do treści dokumentu i czę-
sto utożsamiana jest z prawdą w ujęciu 
klasycznym15. 

Definicja klasyczna ujmuje prawdę jako 
zgodność świadomości z przedmiotem, 
zachodzącą w wyniku aktu poznawcze-
go. Zgodnie z normą ISO 15489 doku-
mentem wiarygodnym jest ten, którego 
treści można zaufać, gdyż w pełni i do-
kładnie poświadcza sprawy, działania lub 
fakty, które uwierzytelnia oraz na którym 
można polegać w toku kolejnych spraw 
lub działań. 

Problematyka wiarygodności dokumen-
tu wiąże się z kategorią wiary publicznej, 
a jeśli przyjąć jeszcze szerszą perspekty-
wę – z pojęciem zaufania publicznego. 
W związku z tym niezwykle ważna staje 
się problematyka uwierzytelniania doku-
mentów, a co za tym idzie, reguł stwier-
dzania ich autentyczności i wiarygodności. 
O doniosłości tego zagadnienia w polskim 
systemie prawnym świadczy to, że jednym 
z dóbr chronionych w prawie karnym jest 
pewność obrotu prawnego opierająca się 
na zaufaniu do dokumentu16.
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Dla dokumentów elektronicznych mię-
dzynarodowa norma ISO 1548917 określa 
dodatkowe dwie cechy charakterystycz-
ne, tj. integralność (dokument musi być 
kompletny i niezniekształcony) oraz eks-
ploatowalność (zdolność do bycia: zlokali-
zowanym, naprawionym, udostępnianym 
i interpretowanym). W dokumentach tra-
dycyjnych zapewniona jest integralność 
treści całego dokumentu, natomiast spe-
cyficzną cechą dokumentów cyfrowych 
jest łatwość dokonania zmiany w treści 
(przypadkowo lub celowo), niekiedy w spo-
sób niemożliwy do wykrycia, a także brak 
rzeczywistych różnic pomiędzy kopią 
a oryginałem. Dokumenty elektronicz-
ne będą równoważne z tradycyjnym, jeżeli 
zapewnione zostaną warunki zachowa-
nia ich autentyczności i wiarygodności. 
Odpowiedzią na wspomniane potrzeby jest 
bezpieczny podpis elektroniczny. Stanowi 
on połączenie uwierzytelnienia z zabez-
pieczeniem komunikacji elektronicznej. 
Od 1 lipca 2016 r. stosuje się przepisy roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w spra-
wie identyfikacji elektronicznej i usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji elek-
tronicznych na rynku wewnętrznym18. 
Ure gu lowano w nim kwestie związane 
z podpisem elektronicznym oraz innymi 

17 Norma ISO 15489: Information and documentation – Records management; PN-ISO 15489-1:2006 Informacja 
i dokumentacja – Zarządzanie dokumentami – Część 1: Zasady ogólne PN-EN 82045-2:2005 (U) Zarządzanie 
dokumentami – Część 2: Elementy metadanych i model odniesienia informacji.

18 Dz. Urz. UE L 257 z 28.7.2014, s. 73.
19 Dz. U. poz. 1579.
20 W.K. Roman: Kultura dokumentacyjna – geneza, definicja, charakterystyka, Annales Universitatis Paedagogicae 

Cracoviensis, Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia XI/2013, s. 213.
21 J. Szymański: Nauki pomocnicze historii od schyłku IV do końca XVIII w., Warszawa 1972, s. 138-139; Vocabulaire 

International de la diplomatique, M. Milagros Cárcel Ortí, ed., Valencia 1994 za K. Skupieński: Pytania o definicje 
dokumentu, kancelarii i archiwum w „epoce bez papieru”, [w:] W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski (red.): 

instrumentami służącymi do identyfikacji 
elektronicznej, takimi przykładowo jak: 
pieczęć, doręczenia czy elektroniczne 
znaczniki czasu. Zgodność krajowej re-
gulacji z rozporządzeniem nr 910/2014 
ma zagwarantować ustawa z 5 września 
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfika-
cji elektronicznej19, która skupia się głów-
nie na kwestiach związanych z e-podpisem 
oraz elektronicznym znakowaniem czasu.

Dokument jest nie tylko środkiem do-
wodowym, formą przekazu faktów czy 
zdarzeń, ale pełni też rozmaite funkcje 
społeczne. Od momentu wynalezie-
nia pisma dokumenty odgrywały istot-
ną rolę w rozwoju społeczeństw, a także 
stanowiły narzędzie władzy człowieka20. 
Dokument jest skutecznym instrumen-
tem w stosunkach społecznych, w tym 
gospodarczych i prawnych. Jego funkcją 
jest tworzenie nowego stanu prawnego, 
nadawanie pewnej bezsprzecznej mocy 
prawnej (une certaine validité juridiqe) 
umieszczonym w treści zapisom o czyn-
nościach i faktach prawnych, przenosze-
nie uprawnień z jednej osoby na drugą 
oraz ustalanie pewnego stanu prawnego. 
Dokumenty posiadają moc prawną, a także 
siłę administracyjną, urzędową, kontrol-
ną, dowodową, sterującą, zarządczą, we-
wnątrzorganizacyjną, itd.21 Spełniają też 
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wiele funkcji we współczesnym obrocie 
prawnym oraz gospodarczym. 

Na podstawie różnych gałęzi prawa 
można wyodrębnić przynajmniej dzie-
więć zasadniczych funkcji dokumentów: 

 • dowodową, związaną z przyznaniem 
dokumentom szczególnej mocy dowodo-
wej spośród innych środków tego rodzaju, 
w szczególności z dokumentami urzędo-
wymi wiąże się instytucja domniemań 
faktycznych i prawnych; 

 • informacyjną – dokumenty stanowią 
źródło informacji o treści obowiązujące-
go prawa; 

 • konstytutywną odnoszącą się do doku-
mentów, które kształtują (zmieniają lub 
znoszą) stosunek prawny, a ich wystawie-
nie uznawane jest za moment stwierdzenia 
kreacji samego prawa (ex nunc); 

 • deklaratywną – w jej ramach dokumenty 
wiążąco ustalają, potwierdzają jedynie ist-
niejący stan faktyczny, w wypadku takich 
dokumentów skutek prawny następuje  
ex tunc, czyli od momentu w którym dany 
stan zaistniał;

 • legitymizacyjną – powiązaną z przyzna-
niem na podstawie dokumentu uprawnie-
nia do rozporządzania prawami lub ich 
wykonywania;

 • gwarancyjną (ochronną) zapewniającą 
bezpieczeństwo obrotu prawnego;

 • instrukcyjną, związaną z zapisaniem 
w dokumencie wskazań dotyczących 

Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość. Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 
5-7 września 2012, Warszawa 2013, s. 246.

22 Z. Kegel: Dowód z ekspertyzy pismoznawczej w polskim procesie karnym, Wrocław–Warszawa–Kraków 
–Gdańsk 1973, s. 31, za A. Płońska: Wiarygodność dokumentów w polskim prawie karnym, Nowa Kodyfikacja 
Prawa Karnego – t. XXXII/2014, s. 44.

23 Z. Siwik: Przestępstwa przeciwko dokumentom, [w:] Z. Kegel (red.): Zagadnienie dowodu z ekspertyzy pisma 
ręcznego,Katowice 1976, s. 15.

wykonania uprawnień, czynności, ter-
minów, itd.;

 • identyfikacyjną, którą pełnią dokumen-
ty tożsamości;

 • gospodarczą – utożsamianą z możliwo-
ścią stwierdzania na ich podstawie istnienia 
praw majątkowych lub niemajątkowych 
i odnoszącą się głównie do wszelkiego ro-
dzaju papierów wartościowych. 

Definicje dokumentu
Pojęcie dokumentu występuje w wielu 
dziedzinach prawa i  jest rozumiane 
w różny sposób. Niezwykle istotne jest 
to, aby odzwierciedlało charakteryzujące 
je cechy, opisane i zbadane przez różne 
nauki. Niektórzy autorzy wskazywali, że 
w polskim systemie prawnym nie ma uni-
wersalnej definicji dokumentu, co nale-
ży wiązać z wieloznacznością tego pojęcia 
nie tylko w języku prawniczym, ale także 
potocznym22. Kwestię tę podnosił także 
Z. Siwik, zdaniem którego skonstruowa-
nie ogólnego pojęcia czy też definicji do-
kumentu jest co najmniej wątpliwe, jeżeli 
nie niemożliwe ze względu na funkcje, 
jakie ma spełniać w poszczególnych ga-
łęziach prawa23.

Definicje tego terminu sformułowane 
w polskim systemie prawnym mają bar-
dzo szeroki zakres, co było podyktowane 
koniecznością ujęcia wszelkich aspektów 
oraz uniknięcia dodatkowych problemów 



Nr 1/styczeń-luty/2018 47 – 47 –

O pojęciu i istocie dokumentu   kontrola i audyt

interpretacyjnych. W wyroku z 20 kwiet-
nia 2005 r. Sąd Najwyższy stwierdził, 
że: „definicja dokumentu przedstawiona 
w art. 115 § 14 k.k. ma szerokie znaczenie, 
wyrażające się stwierdzeniem, że doku-
mentem jest każdy przedmiot, z którym 
jest związane określone prawo, albo który 
ze względu na zawartą w nim treść, sta-
nowi dowód prawa, stosunku prawnego 
lub okoliczności o potencjalnym znacze-
niu prawnym. Status dokumentu zależy 
więc niejednokrotnie od indywidualnej 
oceny i dlatego też o tym, czy określony 
przedmiot stanowi dokument, decyduje 
jego faktyczna i subiektywna ocena w kon-
kretnej sprawie”24. 

Zgodnie z definicją zawartą w treści 
art. 2 pkt 3 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. 
o ochronie informacji niejawnych25 doku-
mentem jest każda utrwalona informacja. 
Natomiast k.p.k. w art. 393 § 3 wylicza 

24 Wyrok SN z 20.4.2005., III KK 206/04, R-OSNKW z 2005 r., poz. 805.
25 Dz.U. z 2010 nr 182 poz. 1228, ze zm.
26 Np. art. 551 pkt 9, art. 78 § 1, art. 81 § 2 pkt 2, art. 517.
27 Dz.U. z 2015 r. poz. 1311.
28 Przepisy prawa cywilnego zarówno materialnego, jak i procesowego nie definiują pojęcia podpis. Zgodnie 

z orzecznictwem Sądu Najwyższego podpis, w rozumieniu art. 270 § 2 k.k., oznacza znak graficzny umożliwiający 
ustalenie tożsamości osoby składającej podpis i musi być przez nią samą złożony. Nie można uznać, że podpisem 
jest odbitka własnoręcznego podpisu na blankiecie, niezależnie od tego jaką techniką uzyskana (faksymile, fax, 
skan komputerowy), Wyrok SN z 10.8.2011, sygn. V KK 35/11, LEX nr 897775. Oznacza to, że immanentną 
cechą podpisu jest jego własnoręczność. Cecha ta umożliwia funkcję identyfikacyjną, gdyż tylko własnoręczny 
podpis, który zawiera w sobie osobiste cechy charakteru pisma podpisującego (uksztaltowanie liter, ich 
łączenie itp.), pozwala na stwierdzenie – za pomocą graficznej ekspertyzy pisma, że jest on autentyczny. 
Podpis może być wykonany w sposób niedający się odczytać, może on przybrać dowolną postać pisanego 
znaku ręcznego, w tym parafy, skrótu podpisu lub inicjałów. 

 W treści art. 89 ust. 6 pkt 5 i ust. 8 pkt.6 ustawy z 6.12.2008 o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 
ze zm.) jest mowa o podpisie czytelnym. Wymóg czytelności podpisu oznacza, że powinien on wskazywać 
tę osobę, a więc przedstawiać nie tylko jej charakter pisma, ale i dane, które ją indywidualizują. Należą do 
nich, między innymi, imię i nazwisko, przy czym funkcję indywidualizującą pełni przede wszystkim nazwisko. 
Z wymogu tego wynika, że nie chodzi o dowolną postać pisanego znaku, lecz o napisane nazwisko. Istotne 
jest to, by napisany znak ręczny ~ przy całej tolerancji co do kształtu własnoręcznego podpisu – stwarzał 
w stosunku do osób trzecich pewność, że podpisujący chciał podpisać się pełnym swoim nazwiskiem oraz że 
uczynił to w formie, jakiej przy podpisywaniu dokumentów stale używa. Tych wymogów pewności nie spełnia 
odręcznie złożony nieczytelny znak z jednoczesnym umieszczeniem przy nim brzmienia imienia i nazwiska 
w formie pieczęci lub pisma drukowanego, ponieważ sam podpis nie łączy w sobie cechy własnoręczności 
z wymogiem identyfikacji osoby, która go złożyła. 

rodzaje dokumentów, które mogą być wy-
korzystane na rozprawie, rozróżniając przy 
tym dokumenty urzędowe (pochodzące 
od organu państwowego, instytucji lub or-
ganizacji społecznej) i prywatne (sporzą-
dzone przez osobę prywatną).

W prawie cywilnym pojęcie dokumentu 
nie było dotychczas zdefiniowane, cho-
ciaż używane było w wielu przepisach 
Kodeksu cywilnego26. Dopiero przepisami 
ustawy z 10 lipca 2015 r. o zmianie usta-
wy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw27 wprowadzona została do 
k.c. definicja pojęcia „dokument” oparta 
na koncepcji jego szerokiego rozumienia. 
Zgodnie z nią podpis nie jest elementem 
koniecznym dokumentu28. Istotnymi ele-
mentami definicji zawartej w art. 773 k.c. 
jest treść dokumentu oraz nośnik informa-
cji. Tylko w wypadku spełnienia obydwu 
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tych warunków jednocześnie mamy do 
czynienia z dokumentem. W uzasadnieniu 
projektu ustawy wskazano, że pod poję-
ciem treści dokumentu należy rozumieć 
jego zawartość intelektualną obejmującą 
oświadczenia woli lub inne (oświadczenia 
wiedzy, uczuć)29. Nośnikiem zaś będzie 
jakikolwiek przedmiot, na którym możliwe 
jest zapisanie danego rodzaju informacji 
i jej późniejsze odtworzenie. Podstawowe 
znaczenie ma też możliwość odtworzenia 
treści zapisanych na stosownym nośniku. 
W związku z taką definicją dokumentem 
będą także np. nagrane dźwięki (nagra-
nia rozmów telefonicznych), wiadomości 
e-mail, sms czy też pliki komputerowe. 

W treści art. 2431 ustawodawca wpro-
wadził rozróżnienie na dokumenty zawie-
rające tekst, czyli sporządzone za pomo-
cą znaków alfabetu i reguł językowych, 
umożliwiające identyfikację ich wystaw-
ców oraz inne, w szczególności zawiera-
jące zapis obrazu, dźwięku albo obrazu 
i dźwięku, o których mowa w art. 308 
k.p.c. Jednak zachowanie zwykłej formy 
pisemnej, zgodnie z wymogami określo-
nymi w art. 78 k.c., wymaga zastosowania 
pisma jako sposobu wyrażenia woli, a także 
musi zawierać własnoręczny podpis stro-
ny lub stron dokonujących tę czynność. 

W art. 772 znowelizowanego k.c. ustawo-
dawca wprowadził formę dokumentową 
jako nowy typ ustawowy formy szczegól-
nej. Jej wprowadzenie stanowi odpowiedź 
na potrzeby praktyki. Forma ta ma w za-
łożeniu przyczynić się do usprawnienia 
dokonywania czynności prawnych. Dla 

29 Druk Sejmowy nr 2678.

zachowania formy dokumentowej wystar-
czające będzie złożenie oświadczenia woli 
w postaci dokumentu w sposób umoż-
liwiający ustalenie składającej je osoby. 

W praktyce problem może stanowić 
ustalenie jak bardzo szczegółowe powin-
ny być działania zmierzające do ustale-
nia osoby składającej określone oświad-
czenie. Wymóg dochowania szczególnej 
formy czynności prawnej, w tym formy 
dokumentowej, może zostać ustanowio-
ny zarówno przez ustawę, jak i umowę 
stron. W dotychczasowych regulacjach 
tylko w jednym wypadku ustawodaw-
ca zastrzegł wymóg zachowania formy 
dokumentowej, dotyczy on zawierania 
umowy pożyczki, której kwota przekra-
cza tysiąc złotych (art. 720 §2 k.c.). Przy 
niezachowaniu formy dokumentowej 
będą miały zastosowanie skutki określone  
w art. 74 k.c., tj. jeśli dojdzie do sporu, 
poza pewnymi wyjątkami, nie będzie do-
puszczalny dowód z zeznań świadków lub 
z przesłuchania stron w związku z doko-
naniem czynności.

Kodeks postępowania cywilnego, po-
dobnie jak k.p.k., rozróżnia dokumenty 
urzędowe i prywatne. Zgodnie z art. 244 
§ 1 k.p.c. urzędowe sporządzane są w prze-
pisanej formie przez powołane do tego 
organy władzy publicznej oraz inne or-
gany państwowe w zakresie ich działania 
(kompetencji rzeczowych, miejscowych) 
i stanowią dowód tego, co zostało w nich 
urzędowo zaświadczone. Przepis ten sto-
suje się odpowiednio do dokumentów spo-
rządzonych przez organizacje zawodowe, 
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samorządowe, spółdzielcze i inne organi-
zacje społeczne w zakresie zleconych im 
przez ustawę spraw z dziedziny admini-
stracji publicznej (art. 244 § 2 k.p.c.). 

Dokument prywatny sporządzony 
w formie pisemnej albo elektronicznej 
stanowi dowód, że osoba, która go pod-
pisała, złożyła zawarte w nim oświad-
czenie (art. 245 k.p.c.). Z treści art. 244 
i art. 252 k.p.c. wynika, że dokumentom 
urzędowym przysługuje nie tylko domnie-
manie autentyczności co do pochodzenia 
od organu państwowego lub organizacji, 
które je wystawiły, ale także domniema-
nie prawdziwości czy zgodności z prawdą 
oświadczeń organów, od których pochodzą. 
Takie dokumenty wyłączają w zasadzie po-
trzebę dowodzenia w tym zakresie. Kto zaś 
chce obalić te domniemania, musi swoje 
zaprzeczenie udowodnić (art. 252 k.p.c.). 
Dokumenty prywatne korzystają jedynie 
z domniemania autentyczności co do ich 
wystawców, natomiast nie korzystają z do-
mniemania prawdziwości oświadczeń 
w nich zawartych30. Niepodpisane (ano-
nimowe) – jako że uniemożliwiają identy-
fikację wystawcy – nie są dokumentami 
prywatnymi w rozumieniu art. 245 k.p.c. 

W procedurze administracyjnej poję-
cie dokumentu zdefiniowano tak samo 
jak w cywilnej. Zgodnie z treścią art. 76 
§ 1 Kodeksu postępowania administracyj-
nego dokumenty urzędowe sporządzone 

30 S. Dalka: Dowód z dokumentów w sądowym postępowaniu cywilnym, „Palestra” nr 8-9/1974, s. 50-52.
31 Dz. U. z 2017 r. poz. 201. 
32 Dz. U. z 2017 r. poz. 570, ze zm.
33 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – ogólnopolski portal służący do kontaktu elektronicznego 

obywateli z urzędami. Profil zaufany ePUAP to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach 
elektronicznej administracji. Profil zaufany ePUAP działa jak odręczny podpis, dzięki niemu można wysyłać przez 
Internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów (np. wnieść podanie, odwołanie, skargę) przez Internet.

w przepisanej formie przez powołane do 
tego organy państwowe w ich zakresie 
działania stanowią dowód tego, co zosta-
ło w nich urzędowo stwierdzone. Niemal 
identyczną definicję dokumentów urzędo-
wych zawiera art. 194 ustawy z 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa31. 

Pojęcie dokumentu elektronicznego zo-
stało zdefiniowane w art. 3 pkt 2 ustawy 
z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia-
łalności podmiotów realizujących zada-
nia publiczne32. Jest nim stanowiący od-
rębną całość znaczeniową zbiór danych 
uporządkowanych w określonej struktu-
rze wewnętrznej i zapisany na informa-
tycznym nośniku danych. Przepisy k.p.a. 
umożliwiają wnoszenie i doręczanie pism 
za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, w szczególności w procedurze ad-
ministracyjnej zostały określone warunki, 
jakie winny spełniać podania w formie do-
kumentu elektronicznego. Zgodnie z tre-
ścią art. 63 § 3a k.p.a. podanie wniesio-
ne w formie dokumentu elektronicznego 
powinno być opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym albo potwier-
dzonym profilem zaufanym ePUAP33 
lub uwierzytelniane w sposób zapewnia-
jący możliwość potwierdzenia pocho-
dzenia i integralności weryfikowanych 
danych w postaci elektronicznej; za-
wierać dane w ustalonym formacie, za-
wartym we wzorze podania określonym 
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w odrębnych przepisach, jeżeli te prze-
pisy nakazują wnoszenie podań według 
określonego wzoru, a także zawierać adres 
elektroniczny wnoszącego podanie. Na tej 
podstawie można wskazać trzy zasadni-
cze elementy konstytutywne dokumentu 
elektronicznego, tj.: zawartość, czyli treść 
– dane w ustalonym formacie; potwier-
dzenie pochodzenia i integralności wery-
fikowanych danych – np. kwalifikowany 
podpis elektroniczny oraz adres elektro-
niczny petenta. 

Wnioski
Podsumowując, można wysunąć tezy do-
tyczące istoty i pojęcia dokumentu:

 • w wypadku dokumentów tradycyjnych 
nierozłączność informacji i nośnika stano-
wiły relatywnie dużą trudność w sfałszo-
waniu dokumentu, zarówno jego treści, 
jak i odręcznego podpisu);

 • w przestrzeni elektronicznej oddzielono 
pojęcie treści od nośnika, z tego powodu 
istotna jest informacja, a nie forma zapisu 
i liczba egzemplarzy (straciło sens pojęcie 
kopii i oryginału, jednocześnie zaistnia-
ły nieograniczone możliwości szybkiego 
przetwarzania, powielania i rozpowszech-
niania dokumentów) w konsekwencji 

stwierdzenie czy informacja była zmie-
niana staje się bardzo trudne;

 • daleko idącymi konsekwencjami szybko 
rozwijającego się obrotu elektronicznego 
jest potrzeba dostosowywania przepisów 
prawa materialnego i przepisów proce-
duralnych poszczególnych gałęzi prawa 
do standardów i potrzeb związanych ze 
swobodnym wykorzystywaniem elektro-
nicznych nośników informatycznych;

 • z przedstawionej analizy przepisów ko-
deksowych wynika, że pojęcie dokumentu 
na gruncie prawa cywilnego i karnego ma-
terialnego jest bardzo szeroko ujmowane 
w celu dostosowania do bieżących potrzeb, 
ustawodawca w normach tych przewidział 
możliwość i dopuścił zastosowanie doku-
mentu jako nośnika informacji;

 • w ślad za tak szeroko pojmowanym poję-
ciem dokumentu muszą być ustanawiane 
odpowiednie mechanizmy minimalizujące 
ryzyko korzystania z dokumentów elek-
tronicznych. 
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