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1. Imię i nazwisko    Dariusz Szostek 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne 

 

1997 – dyplom magistra Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

2003 -  obrona z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 

pracy doktorskiej na temat: „Dokonywanie czynności prawnych przy użyciu elektronicznych 

nośników informacji”. Promotor prof. dr hab. M. Pazdan; recenzenci prof. dr hab. R. 

Markiewicz, prof. dr hab. L. Ogiegło 

  

3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 

Od 1 października 1997 roku Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach – na 

stanowisku asystenta 

Od 1 października 2001 roku Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach – na 

stanowisku starszego wykładowcy 

Od 1 października 2003 roku Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach – na 

stanowisku adiunkta 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003 

roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz.U. Nr 65, poz.595 ze zm.) 

 

a) Autor, tytuł publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa 

 

Monografią, która jest przedstawiana zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 

2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz.U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 ze zm.) jest monografia autorstwa 
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Dariusza Szostek „Nowe ujęcie dokumentu w polskim prawie prywatnym ze 

szczególnym uwzględnieniem dokumentu w postaci elektronicznej”, Warszawa 2012, 

wydawnictwo C.H. Beck 

 

b) omówienie celu naukowego / artystycznego ww. pracy / prac i osiągniętych 

wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

 

Podstawowym celem naukowym monografii jest analiza dokumentu na gruncie 

prawa cywilnego materialnego oraz procesowego, wskazanie problemów dotyczących 

dokumentu, jego zastosowania, postępowania dowodowego, w szczególności w aspekcie 

dokumentu w postaci elektronicznej. Próby umiejscowienia tego ostatniego w systemie 

prawa cywilnego. Problematyka dotyczy głównie prawa polskiego z tego też powodu 

autor ograniczył się do rodzimego systemu prawa, pomijając szerszą analizę prawno 

porównawczą z innymi systemami prawnymi,  odpowiednio wykorzystując oraz 

wskazując zagraniczne rozwiązania oraz literaturę.  

Problematykę omówiono w ujęciu: 1) aktualnie obowiązujących przepisów prawa, 

wskazując istniejące problemy prawne; 2) projektu nowelizacji kodeksu cywilnego oraz 

kodeksu postępowania cywilnego w zakresie dokumentów przygotowanego przez 

Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego (referent miał swój współudział w pracach nad 

nowelizacją); 3) a także przedstawiając swoje propozycje i koncepcje dotyczące ujęcia 

dokumentu w prawie cywilnym (m.in. koncepcja dostępu do informacji w miejsce 

dokumentu).  

Praca ma charakter nowatorski, uwzględnia jednakże dotychczasową doktrynę 

orzecznictwo oraz przyjęte dotychczasowo rozwiązania, w zakresie jakim to możliwe, 

starając się je rozbudować, a także uzupełnić. Celem monografii jest próba odpowiedzi 

na szereg pojawiających się pytań związanych ze stosowaniem we współczesnym obrocie 

dokumentu, w tym dokumentu w postaci elektronicznej a także wykorzystywaniem 

nowoczesnych technologii w zakresie wytwarzania dokumentu, jego przesyłania oraz 

archiwizowania.  

 

W polskim obrocie gospodarczym od wielu lat wykorzystywany jest dokument w 

postaci elektronicznej. Czy to w ramach czynności przedkontraktowych, związanych z 
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kontraktem, czy też z jego wykonaniem. W porównaniu z dokumentem tradycyjnym nie 

był on jednak masowy i stanowił raczej wyjątek. Z czasem coraz więcej czynności jest 

dokonywanych w postaci elektronicznej, a co za tym idzie w tej postaci 

dokumentowanych. Także w procedurze cywilnej, która jeszcze niedawno praktycznie 

opierała się wyłącznie na dokumentach tradycyjnych, coraz częściej mamy do czynienia z 

dokumentami w postaci elektronicznej. Spośród zmian legislacyjnych mających wpływ na 

nowe ujęcie dokumentu warto wskazać: elektroniczne postępowanie upominawcze 

(ustawa z 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego), w 

którym całość postępowania toczy się w postaci elektronicznej i praktycznie wszystkie 

dokumenty są w tej postaci, zmianę Kodeksu spółek handlowych dopuszczającą założenie 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy 

udostępnianego w systemie teleinformatycznym, czy tzw. e-protokół w jawnych 

postępowaniach cywilnych (ustawa z 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego). Przepisy te nie tylko wprowadziły do polskiej procedury 

cywilnej dokument w postaci elektronicznej, ale też w zakresie swojego obowiązywania 

uniemożliwiają korzystanie z dokumentu tradycyjnego (w ramach e-protokołu protokół 

skrócony, który jest w postaci pisemnej, stanowi tylko jeden z elementów e-protokołu). 

W najbliższym czasie zostaną podjęte dalsze działania mające na celu informatyzację 

postępowań cywilnych. W przygotowanej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego 

zaproponowano e-BTE – elektroniczny Bankowy Tytuł Egzekucyjny, zastępujący 

dotychczasowy BTE, licytację elektroniczną ruchomości w ramach postępowania 

egzekucyjnego, czy zmianę przepisów Kodeksu postępowania cywilnego odnoszących się 

do dokumentów. 

Problematyka dokumentu i konieczność jego nowego ujęcia została zauważona 

podczas prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, która zaproponowała na gruncie 

prawa materialnego definicję dokumentu, która z założenia będąc neutralną 

technologicznie, ma się odnosić do dokumentu zarówno w postaci elektronicznej, jak i 

tradycyjnej. Przesądzono, iż wizualizacja dokumentu nie musi przybierać postaci pisma, 

składającego się ze znaków i reguł językowych, ale może przybierać każdą postać 

informacji zawierającą oświadczenie, a więc także dźwięk oraz dźwięk i obraz. 

Konsekwencją powyższej propozycji zmiany prawa materialnego była potrzeba 

nowelizacji prawa procesowego w zakresie dokumentów. Przesądzono na gruncie 
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Kodeksu postępowania cywilnego (projekt), iż dokument może przybierać także inną 

postać niż pismo. Różne będą jednakże przepisy, które znajdą wówczas zastosowanie. 

Zgodnie z propozycją nowego art. 2431 KPC przepisy niniejszego oddziału (a więc przepisy 

art. 244 i nast. KPC) stosuje się do dokumentów tekstowych umożliwiających 

identyfikację ich wystawców. Natomiast do dokumentów mających inną postać niż 

tekstowa zastosowanie będzie miał art. 308 KPC (dowody z innych dokumentów niż 

wymienione w art. 2431, a w szczególności z filmu, telewizji, fotografii, planów, rysunków 

oraz płyt lub taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo przenoszących 

obrazy lub dźwięki, sąd przeprowadza, stosując odpowiednio przepisy o dowodzie z 

oględzin).  

Celem badawczym monografii jest wskazanie konsekwencji prawnych nowego ujęcia 

dokumentu, nowelizacji procedury cywilnej i konsekwencji z tego wynikających a także 

ich wpływu na proces.  

W publikacji podjęto analizę projektowanej definicji dokumentu, zgodnie z którą jest 

nią nośnik informacji umożliwiający jej odtworzenie. Przedstawiono doktrynalne ujęcie  

pojęcia „informacji”, odróżnienie od danych, oraz próbę  jego uściślenia na potrzeby 

prawa cywilnego. W ramach analizy „nośnika” zwrócono uwagę na problem transferu w 

postaci elektronicznej dokumentu, jego archiwizowania a także zapisu w tzw. chmurze 

obliczeniowej. Odrębnym zagadnieniem jest multiplikowanie i wielopostaciowość 

dokumentu w postaci elektronicznej – problem nie istniejący przy dokumencie 

„tradycyjnym”, a także interoperacyjność i dzielenie informacji poprzez jej zapisywanie w 

wielu bazach. Uwzględniając dotychczasową doktrynę wydaje się, iż w ramach 

interoperacyjności zastosowanie ma koncepcja dostępu do informacji w miejsce 

dokumentu lub wielość dokumentów.  

Według referenta istotą dokumentu i jego podstawową funkcją jest „transport” 

informacji w sposób umożliwiający jej odtworzenie. Nowe technologie pozwalają 

jednakże na dostęp do informacji z pominięciem dokumentu. Wydaje się, iż tam, gdzie to 

możliwe, a informacja jest pewna, pełna, z ciągłym dostępem (nowa księga wieczysta, 

KRS i inne rejestry publiczne), można zrezygnować z dokumentu, wprowadzając w to 

miejsce „tylko” dostęp do informacji. Przykładem może być dostęp do informacji w 

nowej księdze wieczystej - w ciągu pierwszego roku z dostępu on-line, pomimo braku 

skutków prawnych uzyskanej tak informacji (wciąż istnieje konieczność uzyskania odpisu 
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w postaci tradycyjnej) skorzystano ponad 20 miliony razy. Liczba ta oraz ponad 2 miliony 

pozwów złożonych w ramach elektronicznego postępowania upominawczego, wskazują 

na potrzebę takich usług i właściwość kierunku związanego z informatyzowaniem 

postępowań i dostępem on-line.   

W monografii powyższy mechanizm jest przedstawiany jako koncepcja dostępu do 

informacji w miejsce dokumentu. Koncepcja ta, także pod wpływem opinii i ekspertyz 

recenzenta przygotowywanych na potrzeby Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. 

informatyzacji postępowań, jest częściowo wdrażana przez Ministerstwo Sprawiedliwości 

w zakresie wydruku z KRS jako prawnie skutecznego odpisu, oraz portali dostępowych 

sądów apelacyjnych oraz okręgowych (realizacja do końca 2012 roku) z dostępem m.in. 

do e-protokołów oraz innych dokumentów sądowych.  

Odrębnym zagadnieniem  wskazywanym w pracy jest nieistniejący do niedawna 

problem „przemieszania” podpisu własnoręcznego oraz elektronicznego, formy 

pisemnej, elektronicznej i dokumentowej, związany z możliwością składania 

własnoręcznego podpisu na tablecie pod oświadczeniem woli. Problem jest o tyle istotny, 

iż coraz częściej wykorzystywane są nośniki informatyczne do składania podpisu 

własnoręcznego. Pojawia się pytanie, czy przy spełnieniu szeregu wymogów (których w 

dniu dzisiejszym z reguły nie spełniają funkcjonujące oprogramowania), przy liberalnym 

podejściu do problematyki formy jest możliwe zachowanie formy elektronicznej poprzez 

złożenie na nośniku informatycznym podpisu własnoręcznego. Ciekawy jest fakt, iż 

złożenie podpisu własnoręcznego na tablecie wypełnia wymogi podpisu elektronicznego 

w znaczeniu art. 3 ustawy o podpisie eletronicznym. Niezależnie od doktrynalnego 

sposobu rozwiązania tego problemu należy się zastanowić nad praktycznym 

wykorzystaniem nowych technologicznych możliwości, nawet jeżeli z naukowego 

dotychczasowego punktu widzenia sprawiają one wątpliwości.  

W ujęciu projektu nowelizacji k.c. oraz k.p.c. pojawia się doktrynalny problem 

określenia dokumentu w postaci elektronicznej. Czy traktować go odrębnie od 

dokumentu tradycyjnego, wprowadzając podział na dokument „tradycyjny” oraz 

elektroniczny, czy też nie. Referent stoi na stanowisku, iż w związku z projektem nie 

należy doktrynalnie odróżniać dokumentów tradycyjnych oraz elektronicznych. 

Wszystkie mieszczą się w zakresie definicji dokumentu. Różnią się jednakże ze względów 

funkcjonalnych oraz praktycznych (między innymi różne przepisy dotyczą 
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archiwizowania). W związku z czym proponuje się używania zwrotów: „dokument w 

postaci elektronicznej” oraz „dokument w postaci tradycyjnej”. 

Kłopot sprawia także określenie „oryginalnego” dokumentu w postaci elektronicznej. 

W świcie realnym dokumenty występują jako oryginalne oraz kopie (także 

uwierzytelnione). Przeniesienie tego podziału dla dokumentu w postaci elektronicznej 

sprawia sporo problemów doktrynalnych. Autor wskazuje, iż w stosunku do tegoż 

ostatniego właściwszy jest podział na dokument autentyczny i integralny. Natomiast 

podział na dokument „oryginalny” i „kopię” powinien dotyczyć dokumentu w postaci 

tradycyjnej.  

W tradycyjnym ujęciu dokument przyjmował najczęściej postać zapisanego papieru, 

pisma sporządzonego za pomocą znaków alfabetycznych opartych na regułach 

językowych. Także dokument w postaci elektronicznej raczej jest kojarzony z tekstem. 

Referent zauważa, iż w związku z brzmieniem art. 78 § 2 k.c. dopuszczalne jest uznanie za 

dokument oświadczenia w postaci elektronicznej także w innej postaci niż tekst np. mp3. 

Nie bez znaczenia jest zmiana przepisów k.p.c. w zakresie protokołu z posiedzeń jawnych. 

Zgodnie z art. 157 § 1 k.p.c. z przebiegu posiedzenia jawnego protokolant sporządza 

protokół, utrwalając przebieg posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk 

albo obraz i dźwięk oraz pisemnie, pod kierunkiem przewodniczącego, zgodnie z art. 158 

§ 1 k.p.c. Przesądzono tym samym, iż protokół z posiedzenia jawnego może przybierać 

także inna postać niż wyłącznie składającą się z tekstu. Innym argumentem jest brzmienie 

art. 107 k.p.a. gdzie także nie przesądzono iż postać decyzji administracyjnej (a więc 

dokumentu) musi być sporządzona za pomocą tekstu. Powyższa problematyka, tj. nowe 

ujęcie postaci dokumentu, jest odzwierciedlona w projekcie zmian przepisów Kodeksu 

postępowania cywilnego w zakresie dowodów. W nowym ujęciu pojęcie dokumentu jest 

pojęciem bardzo szerokim, w którym mieszczą się zarówno dokumenty tradycyjne, jak i 

dokumenty w postaci elektronicznej, które mogą przybierać postać wizualizacyjną (sam 

zapis dokumentu w postaci elektronicznej jest zapisem binarnym opartym na systemie 

zero-jedynkowym) tekstu składającego się ze znaków alfabetycznych ułożonych według 

odpowiednich reguł językowych lub dźwięku bądź dźwięku i obrazu. Te pierwsze w 

wizualizacji, a także sposobie percepcji (zapoznania się z nimi) oraz sposobie 

przenoszenia informacji (konieczność ich przeczytania) nie różnią się od dokumentu 

tradycyjnego. Drugie są w postaci multimedialnej. Ze względu na różnice w strukturze, 

nośniku, a także przeprowadzaniu opinii biegłego na prawdziwość takiego dokumentu (w 
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miejsce biegłego pismoznawcy biegły informatyk) zaproponowano odpowiednie 

modyfikacje dotychczasowych przepisów w tym zakresie (m.in. obowiązek wydawania 

nośnika, na wzór obowiązku wydania sądowi dokumentu itp.).  

Odrębnym zagadnieniem omawianym w pracy jest dowód z dokumentu w postaci 

elektronicznej w postępowaniu cywilnym. Autor omówił kwestię dopuszczalności takiego 

dowodu a także jego wiarygodność problematykę dokumentu urzędowego w postaci 

elektronicznej a także poświadczony za zgodność z oryginałem dokument w postaci 

elektronicznej. Referent uważa, że nie ma dzisiaj trudności w możliwości poświadczania 

odpisu dokumentu urzędowego za zgodność z okazanym oryginałem będący pierwotnie w 

postaci elektronicznej (dokument w postaci elektronicznej sensu stricto) do postaci 

„tradycyjnej”, papierowej z własnoręcznym podpisem. Znowelizowany art. 129 KPC 

odnosi się do wszystkich dokumentów, także elektronicznych. Brak podstaw prawnych do 

interpretowania nowelizacji zawężająco wyłącznie do dokumentów tradycyjnych. W 

związku z tym, iż na chwilę obecną znakomita większość czynności procesowych, a także 

akta procesowe (z wyjątkiem elektronicznego postępowania upominawczego i sądów, w 

których wprowadzono elektroniczne protokoły) są na papierze, taka możliwość wydaje się 

bardzo korzystna dla sądu. Dotychczas istniał kłopot z załączaniem dokumentu 

elektronicznego do akt sprawy. Najczęściej dokonywano tego poprzez dołączenie 

elektronicznego nośnika informacji (np. płyty CD, DVD itp.) z zapisanym na nim 

dokumentem w postaci elektronicznej. Wprowadzona nowelizacja dopuszcza doręczanie 

sądowi przez pełnomocnika „występującego w sprawie”, w miejsce dokumentu 

elektronicznego, jego papierowego poświadczonego odpisu. 

Ciekawym zagadnieniem, nie poruszanym kompleksowo w literaturze odnośnie 

dokumentu w postaci elektronicznej, są związane z nim domniemania. W monografii 

pokuszono się o próbę ich przedstawienia i analizy, głównie ze względu na praktyczny 

wymiar.  

Także ze względów praktycznych przedstawiono w pracy koncepcję stworzenia i 

wykorzystywania pieczęci elektronicznej. Warto się zastanowić nad wprowadzeniem do 

polskiego prawa nowego narzędzia w postaci pieczęci elektronicznej, niebędącej 

odpowiednikiem pieczęci w rozumieniu ujęcia tradycyjnego, spełniającej jednakże 

podstawową (dotychczasową) jej funkcję, tzn. uwiarygodnianie dokumentu. Dla 

dokumentu w postaci elektronicznej najistotniejsze jest zagwarantowanie jego 

autentyczności i integralności. Pieczęć elektroniczna wydaje się narzędziem z jednej 

strony tanim (wystarczy jedna pieczęć elektroniczna na potrzeby całego urzędu, czy też 
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sądu), z drugiej strony efektywnym i w pełni gwarantującym autentyczność i integralność 

opatrywanych dokumentów. Koncepcja pieczęci elektronicznej wychodzi naprzeciw 

powyższym postulatom. Należy jednakże rozważyć kilka możliwości związanych z tym 

narzędziem. Pierwsza, zgodnie z którą pieczęć elektroniczna byłaby wykorzystywana 

wyłącznie do uwierzytelniania dokumentów w postaci elektronicznej generowanych 

automatycznie, poprzez systemy teleinformatyczne z rejestrów publicznych lub innych 

rejestrów, gdzie udział człowieka w uwierzytelnieniu wygenerowanego z rejestru 

dokumentu nie jest konieczny. Drugim możliwym wykorzystaniem pieczęci 

elektronicznej jest jej automatyczne generowanie i opatrywanie wszystkich dokumentów 

urzędowych wydawanych przez stosowne organy na podstawie przepisów szczególnych, a 

także przez wymiar sprawiedliwości. Pieczęć taka mogłaby funkcjonować nie tyle 

zamiast, ile obok podpisu czy też bezpiecznego podpisu elektronicznego. Taka pieczęć 

weryfikowana certyfikatem systemowym umożliwiałaby identyfikację podmiotu czy też 

organu. Trzecią sytuacją jest możliwość wykorzystywania pieczęci elektronicznej także 

tam, gdzie obecnie używany jest bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym 

kwalifikowanym certyfikatem, jednakże zamiast tego podpisu. Wydaje się, iż pieczęć 

elektroniczna przede wszystkim powinna służyć do uwierzytelniania dokumentów 

generowanych automatycznie z rejestrów publicznych. Nie powinno się jednakże 

zamykać możliwości jej innego użycia, przy czym o sposobie wykorzystania tego 

narzędzia (do podwójnego opatrywania dokumentów, czy też jako uwierzytelnienie 

dokumentu podpisanego przez urzędnika bądź też sędziego w miejsce bezpiecznego 

podpisu elektronicznego) każdorazowo powinien decydować ustawodawca po 

rozpatrzeniu wszelkich związanych z tym wątpliwości. W pracy zaprezentowano 

koncepcję wykorzystania pieczęci elektronicznej do odpisów z NKW. 

W monografii podjęto próby analizy a także konsekwencje wprowadzenia w życie 

projektu nowelizacji k.p.c. w zakresie postępowania dowodowego z dokumentem 

elektronicznym. Przedstawiono nowy podział dokumentów na zawierające tekst (odnośnie 

których zastosowanie będą miały art. 244 i nast. oraz pozostałe dokumenty (art. 308 

k.p.c). regulację dotyczącą badania prawdziwości dokumentu elektronicznego (art. 254 

k.p.c.). Całkowitym novum jest art. 254  §2 1  oraz §2 2 .  odnoszący się do dokumentów w 

postaci elektronicznej oraz nośników informatycznych na którym został zapisany. Sąd w 

razie potrzeby może wezwać wystawcę dokumentu w postaci elektronicznej do 

udostępnienia nośnika informatycznego na którym został on zapisany. Z obowiązku 
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udostępnienia informatycznych nośników danych zwolniony jest ten, kto na pytanie, czy 

dokument sporządzono na danym nośniku lub czy pochodzi on od niego, mógłby jako 

świadek odmówić zeznania. Dokument w postaci elektronicznej może być przesyłany do 

sądu za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub może być doręczany na nośniku 

informatycznym, po uprzedniej multiplikacji tego dokumentu. Zapis takiego dokumentu 

pozostaje wówczas na nośniku pierwotnym1, jak także na nowym nośniku na który 

nagrano zmultipikowany dokument. Nowy nośnik może jednakże nie zawierać wszystkich 

metadanych jakie posiadał poprzedni. Stąd pojawia się potrzeba takiego przepisu. Jak w 

przypadku dokumentu tradycyjnego badaniu może zostać poddany papier na którym 

sporządzono dokument, czyli nośnik informacji możliwej do odtworzenia, tak w 

przypadku dokumentu w postaci elektronicznej badaniu podlega nośnik informatyczny. 

W końcowej części pracy autor syntetycznie, jako uzupełnienie pracy, omawia 

dokument w postaci elektronicznej w elektronicznym postępowaniu upominawczym, w 

postępowaniu arbitrażowym oraz informacyjnie przy rejestracji spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością poprzez system teleinformatyczny. Zagadnienia te są na tyle szerokie, 

iż mogły by stanowić podstawę do napisania odrębnych monografii.  

 

 

 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo badawczych 

Pozostałe osiągnięcia naukowo – badawcze zostały przedstawione zgodnie z wymogami 

zawartymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 

2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej sie o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165). 

 

 

a) Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo badawczych habilitanta obejmują 

zgodnie z §3 pkt2 w/w rozporządzenia, w obszarze nauk społecznych – 

                                                           
1
 Należy pamiętać o możliwości skasowania takiego dokumentu. Jednakże także i po wykasowaniu za pomocą 

specjalistycznego sprzętu można odzyskać jego zawartość. Tylko specjalistyczne oprogramowanie lub fizyczne 
zniszczenie nośnika może powoduje bezpowrotną utratę dokumentu. 
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autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach 

znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) lub na liście European 

Reference Index for the Humanities (ERIH). 

 

Zainteresowania naukowe i badawcze referenta w zakresie nauk prawnych dotyczą 

zagadnień nowych technologii i głównie polskiego prawa cywilnego materialnego oraz 

proceduralnego. Podstawowym obszarem zainteresowań jest problematyka formy, 

identyfikacji, umów a także ostatnio procedury cywilnej i wykorzystania w niej nowych 

technologii. Zagadnienia te są analizowane na gruncie innych systemów prawnych, ale co do 

zasady odnoszą się do  systemu prawa polskiego. Z tego też powodu podstawowymi 

publikatorami są czasopisma i monografie o zasięgu ogólnokrajowym. Zagadnienia będące w 

zainteresowaniu referenta, nie odpowiadają tematyce czasopism zagranicznych 

(amerykańskich, brytyjskich) znajdujących się w §3 w/w rozporządzenia, z tego też powodu 

przedstawiony dorobek nie zawiera publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się 

w bazie Journal Citation Reports (JCR). Trzeba także zauważyć iż lista czasopism naukowych 

European Reference Index for the Humanities (ERIH) na którą składają się czasopisma z 

piętnastu wybranych dyscyplin humanistycznych i społecznych nie zawiera aktualnie 

czasopism z zakresu nauk prawnych.  

Referent jest natomiast współautorem dwóch publikacji zagranicznych  

-  The Conclusion of a Contract via the Internet in the Polish Law [w]:  “Law of E-

Commerce in Poland and Germany”, edit. B. Heiderhoff, G. Żmij, Műnchen 2005 

(współautor M. Świerczyński); oraz  

- jako jeden z niewielu polskich autorów, w międzynarodowej encyklopedii 

prawa/prawa cybernetycznego: Cyber Law in Poland (współautor) Published as 

monograph in the  Intenational Encyclopaedia of Law/Cyber Law, Kluwer Law 

International 2011 (Netherlands, USA, United Kingdom). 

 

b) Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo - badawczych habilitanta, zgodnie z § 4 

w/w rozporządzenia, we wszystkich obszarach wiedzy. 
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1) autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach 

międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście o 

których mowa w §3, dla danego obszaru wiedzy 

2) autorstwo lub współautorstwo odpowiednio dla danego obszaru opracowań 

zbiorowych, katalogów zbiorów, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz, utworów i 

dzieł artystycznych. 

Ze względu na zazębiająca sie problematykę prowadzonych przez referenta  prac naukowo 

- badawczych kryteria zawarte w dwóch punktach § 4 w/w rozporządzenia zostały omówione 

łącznie. 

 

 Zainteresowanie naukowe referenta przede wszystkim dotyczy problematyki 

aspektów prawnych związanych z wykorzystywaniem nowych technologii. Początkowe 

zainteresowania ograniczały się do prawa cywilnego materialnego a następnie do prawa 

administracyjnego (e-administracja, głównie k.p.a oraz ustawa o informatyzacji), 

finansowego (płatności elektroniczne, faktura elektroniczna), wreszcie procedury cywilnej 

(elektroniczne postępowanie upominawcze, e-protokół, dowód z dokumentu w 

postępowaniu cywilnym). Szerokie, naukowe zainteresowania referenta wynikają z 

interdyscyplinarności problematyki nowych technologii i prawnych problemów dotyczących 

ich zastosowania.  

 Istotną publikacją w dorobku referenta była monografia Czynność prawna a środki 

komunikacji elektronicznej, Kraków 2004, wyd. Zakamycze (str. 347). Powstała  ona na bazie 

obronionej pracy doktorskiej, uzupełniona i poprawiona zgodnie z sugestiami recenzentów. 

Monografia została opublikowana w serii rekomendowanej przez Instytut Prawa Własności 

Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była to pierwsza w Polsce monografia dotycząca 

tej problematyki (niedługo później ukazała się monografia W. Kocota „Wpływ Internetu na 

prawo umów”). W pracy przedstawiono problematykę składania oświadczeń woli z użyciem 

środków komunikacji elektronicznej (uwzględniono przy tym różne teorie dotyczące 

oświadczenia), zagadnienie wad oświadczeń woli związanych ze składaniem oświadczeń woli 
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przez Internet (kilka lat później przy uwzględnieniu tez omawianej monografii, wydano 

szereg orzeczeń dotyczących wad oświadczenia woli składanych na portalu Allegro).  

Odrębny rozdział dotyczył problematyki oferty składanej elektronicznie. Podniesiono 

kwestę rozróżnienia oferty elektronicznej off-line oraz on-line. Dokonano analizy czasu 

związania oferenta ofertą w przypadku nieokreślenia terminu związania, statusu strony 

internetowej www jako oferty lub zaproszenia do składania ofert, wreszcie problematykę 

oferty w ujęciu konwencji wiedeńskiej. Obszerny rozdział dotyczył zagadnienia formy 

czynności prawnej w tym istnienia formy elektronicznej. Autor stał na stanowisku, iż w 

polskim prawie należy wyodrębnić formę elektroniczną od formy pisemnej ale uznawać je za 

równoważne. W opozycji do tej koncepcji W. Kocot uznał, iż w Polsce mamy do czynienia z 

jedną formą jednakże w dwóch postaciach (w postaci elektronicznej oraz tradycyjnej 

pisemnej). Przez następne lata w kwestii tej rozgorzał intensywny spór naukowy w ramach 

którego wypowiadało się szereg naukowców (m.in. prof. dr hab. Z. Radwański, prof. dr hab. 

W. Katner, prof. dr hab. M. Safjan, prof. dr hab. J. Gołaczyński, prof. dr hab. J. Markiewicz, 

prof. dr hab. J. Barta i inni) przyznając rację bądź jednej bądź drugiej. Wywołany spór 

naukowy został zakończony podczas prac nad projektem nowego kodeksu cywilnego poprzez 

wspólne wypracowane stanowisko przez obu oponentów. Sygnalizacyjnie w pracy 

omówiono zagadnienie podpisu elektronicznego oraz ochronę praw konsumenta w związku z 

zawieraniem umów poprzez środki komunikacji elektronicznej. Monografia jest wielokrotnie 

cytowana w większości prac z prawa cywilnego oraz prawa nowych technologii (monografii, 

komentarzy, artykułów) opublikowanych po 2004 roku a dotyczących problematyki 

zawierania umów w postaci elektronicznej oraz formy elektronicznej.  

 Kolejną istotną  publikacją referenta była praca zbiorowa pod redakcją J.Barty i R. 

Markiewicza, Handel elektroniczny. Prawne problemy, Kraków 2005, w publikacji tej (778 

stron) referent napisał trzy rozdziały: Treść umowy zawieranej w postaci elektronicznej; 

Prawne aspekty podpisu elektronicznego; Wykonanie zobowiązania z użyciem środków 

komunikacji elektronicznej (w sumie 160 stron). Omawiając treść umowy zawieranej w  

postaci elektronicznej autor wyszedł od ogólnej analizy essentialia negotii umowy zawartej w 

postaci elektronicznej, swoje główne badania naukowe odnosząc  do wzorca umownego w 

postaci elektronicznej. Była to pierwsza w kraju (i do tej pory jedna z nielicznych) publikacja 

odnosząca się do tej problematyki. Przedstawiono w pracy problem związania wzorcem 
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elektronicznym, kiedy to następuje i jakie przesłanki muszą być spełnione, konsekwencje 

jego zmiany, problem jego umieszczenia na stronie www jako sposobu ewentualnego 

doręczenia. Dopełnieniem było przedstawienie naturalia negotii oraz accidentalia negotii 

umowy zawartej w postaci elektronicznej oraz prawo od niej odstąpienia.  

W rozdziale „Prawne aspekty podpisu elektronicznego” wykorzystując dostępną literaturę 

omówiono zagadnienia podpisu elektronicznego oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego. 

Analizę tę dokonano dla przedstawienia różnic w podpisie elektronicznym i jego 

kwalifikowanej postaci oraz podpisie własnoręcznym. Dokonano tego poprzez wskazanie i 

analizę podstawowych funkcji podpisu własnoręcznego sprawdzając, czy i w jakim zakresie 

podpis elektroniczny te funkcje wypełnia. W dalszej części pracy omówiono problematykę 

certyfikatu wydawanego do weryfikacji certyfikatu, umowę o jego wydanie. Wreszcie 

przedstawiono konsekwencje użycia podpisu elektronicznego przez osoby trzecie. Dokonano 

tego w aspekcie prawa cywilnego materialnego, administracyjnego oraz karnego.  

W trzecim rozdziale „Wykonanie zobowiązania z użyciem środków komunikacji 

elektronicznej” autor przedstawił problematykę wykonania zobowiązania z użyciem środków 

komunikacji elektronicznej rozdzielając je na świadczenie w pełni wykonywane on-line oraz 

wykonywane off-line. Przedstawiono  zagadnienie należytej staranności, konieczność 

współdziałania wierzyciela (np. poprzez konieczność posiadania odpowiedniej wielkości 

skrzynki elektronicznej, co w 2005 roku było istotne), odbiór świadczenia wykonywanego z 

użyciem środków komunikacji elektronicznej, elektroniczne pokwitowanie, wreszcie miejsce 

oraz termin spełnienia świadczenia. Była to pierwsza w Polsce publikacja odnosząca się do 

tej problematyki, wielokroć cytowana w pracach dotyczących prawa i nowych technologii.  

Znacznie odbiegającą tematycznie od poprzednich publikacji była kolejna praca 

referenta (zbiorowa pod jego redakcją): e-Administracja. Prawne problemy informatyzacji 

administracji, Wrocław 2009 (str. 309). Do współtworzenia pracy autor zaprosił specjalistów 

z zakresy prawa tzw. e-Administracji: prof. dra hab. Cz. Martysza, prof. dra hab. R. Szostaka, 

dra D. Adamskiego, dra P. Litwińskiego, dra Z. Okonia, dra G. Sibigę oraz dra M. 

Świerczyńskiego. Publikacja została pomyślana z jednej strony jako paca naukowa, z drugiej 

jako podręcznik dla studentów oraz pracowników administracji. Do dnia dzisiejszego jest to 

praktycznie jedyny podręcznik (mocno zdeaktualizowany) dotyczący omawianej 
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problematyki. W pracy znajdują się następujące rozdziały: Informatyzacja podmiotów 

realizujących zadania publiczne, Elektroniczne zamówienia publiczne, Dostęp do informacji 

publicznej, Biuletyn informacji publicznej oraz inne formy elektronicznego udostępniania 

informacji publicznej, Ochrona danych osobowych w Internecie, Własność intelektualna, 

Płatności elektroniczne oraz faktury w formie elektronicznej, wreszcie rozdział referenta 

Doręczanie i odbieranie pism w postaci elektronicznej na gruncie kodeksu postepowania 

administracyjnego (ok. 50 stron). Referent przedstawił w publikacji problemy związane ze 

składaniem pism w postaci elektronicznej, podnosząc wątpliwość istnienia podstawy 

prawnej do wydawania decyzji, a także postanowienia, w postaci elektronicznej. Publikacja 

miała charakter krytyczny, wręcz stwierdzający niemożność skutecznego funkcjonowania na 

podstawie ówczesnych przepisów prawa tzw. e-administracji. Praktycznie wszystkie uwagi 

referenta zostały w późniejszym czasie uwzględnione przy nowelizacji kodeksu 

postępowania cywilnego w 2010 roku Dz.U. Nr 40 z 16 marca 2010 roku. (Referent 

uczestniczył w procesie legislacyjnym przy przygotowaniu i uchwaleniu nowelizacji najpierw 

jako ekspert w Zespole ds. Uchylania Barier Proceduralno-Prawnych w e-Administracji przy 

Komitecie Stałym Rady Ministrów ds. Łączności i Informatyzacji, a później jako ekspert w 

Komisji Sejmowej do sprawach uchwalenia ustawy zmieniającej ustawę o informatyzacji). 

Podręcznik często i wielokrotnie cytowany. 

 Dalsza istotną pracą referenta była publikacja encyklopedii  Cyber Law in Poland 

(współautor) Published as monograph in the  Intenational Encyclopaedia of Law/Cyber Law, 

Kluwer Law International 2011 (Netherlands, USA, United Kingdom) jako jej współautor. 

Wraz z dra M. Świerczyńskim napisał rozdział: Electronic Transactions, część rozdziału 

Regulation of the ICT Market (Chapter 5 Legal Status of Out-of-Court Dispute Settlement in 

the ICT Sector), część rozdziału Non-Contractual Liability (Chapter 4. Liability of Service 

Providers). Praca ma charakter naukowo-encyklopedyczny i jest przeznaczona dla prawników 

na całym świecie. W związku z celem publikacji nie są dogłębnie prezentowane problemy 

prawne w zakresie tematycznym pracy, tylko podstawowe reguły dotyczące prawa nowych 

technologii (Cyber Law) w Polsce.  Praca jest opublikowana jako monografia ale także jako 

wydawnictwo wymienno-kartkowe. Autorzy są dotychczas jedynymi Polakami publikującymi 

w  ramach tej międzynarodowej encyklopedii.  
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W Komentarzu do Elektronicznego Postępowania Upominawczego, pod redakcją prof. 

dr hab. J. Gołaczyńskiego, Warszawa 2010, referent jest autorem oraz współautorem 

komentarza do art. 16 § 5-6 k.p.c., art. 505 (30) k.p.c. (pkt. 3-12 komentarza), art. 816(1) 

k.p.c (pkt.1-2) oraz rozporządzania Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania 

konta oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicznym w postepowaniu 

upominawczym. Komentarz ma charakter praktyczny, przedstawia nową regulację 

postepowania cywilnego – elektroniczne postepowanie upominawcze. Referent wcześniej 

był członkiem Zespołu ekspertów Ministra Sprawiedliwości do przygotowania modelu 

elektronicznego sądu. Przygotowywał zarówno koncepcję elektronicznego postepowania jak 

i legislację. Praca miała charakter zbiorowy. Główne zainteresowania referenta dotyczyły 

rozwiązania problemu identyfikacji podmiotów składających pozwy w elektronicznym  

postepowaniu upominawczym. Jest współautorem (wraz z dra D. Adamskim oraz sędzią B. 

Pękalskim) koncepcji weryfikacji identyfikacji poprzez opłatę dokonywaną za pomocą konta 

bankowego, co niezmiernie przyczyniło się do zainteresowania obywateli e.p.u. (ponad 2 

miliny złożonych pozwów) przy braku poważniejszych problemów z weryfikacją identyfikacji. 

Komentarz był najlepiej sprzedawanym komentarzem do elektronicznego postępowania 

upominawczego, wielokrotnie cytowany. 

 Dalszą pracą mającą charakter naukowy, było przygotowanie koncepcji 

Elektronicznego Biura Podawczego w ramach prac Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. 

informatyzacji postępowań sądowych (materiał niepublikowany). Koncepcja w 75 % 

referenta została uzupełniona przez sędziego B. Pękalskiego oraz mgr. Inż. K. Kamińskiego 

(aspekty techniczne). Aktualnie założenia EBP są poddane uzgodnieniom międzyresortowym. 

Referent zaproponował utworzenie jednego Elektronicznego Biura Podawczego w ramach 

którego strony (dobrowolnie) oraz pełnomocnicy mogliby składać do wszystkich sądów w 

Polsce pisma procesowe w postaci elektronicznej, ale także tą samą drogą je otrzymywać 

(zarówno pisma sądowe, jak i od przeciwnika procesowego). Koncepcja jest oparta na 

pełnym automatyzmie i wykluczeniu pracy sędziów i pracowników sądowych, przy 

jednoczesnych zachowaniu wielu formatów pism procesowych a także możliwości zakładania 

akt w dotychczasowej, pisemnej postaci. Ogólne założenia koncepcji zostały opublikowane w 

artykule: „E-Uzasadnienia i E-Doręczenia – remedium na długotrwałość postępowania 

sądowego?”, Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych 1/2012.  
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 Dalsze publikacje to artykuły naukowe w specjalistycznej prasie naukowej – 

prawniczej oraz pracach zbiorowych. Znakomita większość została opublikowana w 

czasopismach punktowanych. Referent w swojej pracy naukowej często współpracuje z 

innymi autorami podczas badań naukowych, co ma odzwierciedlenie we współautorstwie 

publikacji.  

 Do najistotniejszych artykułów naukowych w dorobku referenta można zaliczyć: 

Arbitraż elektroniczny i procedury ODR, (współautor M. Świerczyński) Kwartalnik Prawa 

Prywatnego 2/2007. Pretekstem do pogłębionych studiów nad tym zagadnieniem był artykuł 

obu autorów Arbitraż elektroniczny, MoP 16/2006, w którym przedstawiono tylko ogólne 

tezy problemu. Publikacja jest obszerna (ponad 50 stron) i dotyczy problematyki 

dopuszczalności arbitrażu elektronicznego na gruncie polskiej procedury cywilnej (krajowy 

arbitraż elektroniczny) jak i arbitrażu międzynarodowego. Przedstawiono w ujęciu prawno – 

porównawczym problematykę umowy o arbitraż w postaci elektronicznej, ważność i 

skuteczność klauzul arbitrażowych zawartych w elektronicznym wzorcu umownym, 

funkcjonowanie arbitrów on-line, wykorzystanie procedur ODR, wykorzystanie środków 

komunikacji elektronicznej w arbitrażu, prezentację dowodów w postaci elektronicznej, 

wydanie wyroku w postaci elektronicznej. Odrębnie przedstawiono zagadnienia specyficzne 

dla międzynarodowego arbitrażu elektronicznego (m.in. delokalizację arbitrażu). W 

końcowej części pracy wskazano przykłady funkcjonujących na świecie arbitraży 

elektronicznych i podstawowe reguły ich funkcjonowania. Była to pierwsza w Polsce 

publikacja dotycząca problematyki arbitrażu w postaci elektronicznej. Wielokroć cytowana 

(także w komentarzach do k.p.c.).  

W artykule  Elektroniczna postać czynności zamówień publicznych, PPH 9/2005 

referent skrytykował obowiązującą regulację praktycznie uniemożliwiającą wykorzystywanie 

środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu zamówień publicznych. Znakomita 

większość uwag zawartych w tekście zostało uwzględnionych przy nowelizacji prawa 

zamówień publicznych w 2008 roku. Kontynuacją tej publikacji był artykuł Liberalizacja 

elektronicznej formy oświadczenia woli w zamówieniach publicznych – wnioski de lege lata i 

de lege ferenda, Prawo Zamówień Publicznych 1/2009.  

Dosyć krótki artykuł: Czy pieczęć elektroniczna ma szansę usprawnić e-administrację, 

(współautor J. Gołaczyński) MoP 5/09, zawierał koncepcję autorów wprowadzenia do 

polskiego prawa nowego narzędzia tj. pieczęci elektronicznej. Autorzy przygotowali projekt 
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odpowiednich przepisów w tym zakresie, które zostały zaakceptowane przez Komisję 

Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego oraz przyjęte przez Radę Ministrów w projekcie ustawy 

zmieniającej ustawę o podpisie elektroniczny. Ostatecznie, w związku z nieuchwaleniem 

nowelizacji (zakończenie kadencji Sejmu) przepisy nie zostały wprowadzone.  

Z innych publikacji warto wymienić artykuł we współautorstwie z W. Kocotem Podpis 

elektroniczny – tworzenie ram wspólnotowych i ich implementacja do prawa polskiego i 

hiszpańskiego PPH 12/05, w którym przedstawiono wadliwą implementację do polskiego 

prawa dyrektywy o podpisie elektronicznym oraz przedstawiono na przykładzie rozwiązań 

hiszpańskich propozycję rozwiązania problemu.  

W artykule Tryb dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji 

Finansowej przez notariuszy, „Rejent” 6/2004, zaprezentowano problem dostarczania 

informacji przez notariusz GIIF.  Na podstawie ekspertyzy, która stała się podstawą do 

napisania artykułu, notariusze w szczególności Izby Notarialnej w Katowicach, uruchomili 

oraz wprowadzili system elektroniczny ułatwiający im realizację obowiązków wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa.  

Do dalszych istotnych publikacji autora można zaliczyć: Prawo właściwe dla umów 

elektronicznych w „100 zeszycie naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Kraków 2008 

(współautor M. Świerczyński); Choice of the law applicable to electronic contracts, 

(współautor M. Świerczyński) [w]:  When Worlds Collide: Intellectual Property, High 

Technology and the Law, Red. M. Barczewski, M. Miłosz, R. Warner, Warszawa 2008; The 

Conclusion of a Contract via the Internet in the Polish Law [w]:  “Law of E-Commerce in 

Poland and Germany”, edit. B. Heiderhoff, G. Żmij, Műnchen 2005; Umowa o świadczenie 

usług certyfikacyjnych a umowa o wydanie certyfikatu (współautor M. Świerczyński) [w]: 

Materiały pokonferencyjne po II Ogólnopolskim Zjeździe Cywilistów; Prawne możliwości 

poszerzenia rynku podpisu elektronicznego w Polsce. (współautor M. Świerczyński) [w]: 

Prawo umów elektronicznych, Kraków 2006, red. J. Gołaczyński; Dokument elektroniczny 

MoP 17/07; Podpis elektroniczny w kontaktach z ZUS-em, Finanse Publiczne 6/2008; Moc 

dowodowa dokumentu elektronicznego w postępowaniu cywilnym – odpowiedź na polemikę 

(współautor M. Świerczyński), MoP 6/2009; Podpis elektroniczny w prawie polskim i w 

prawie wspólnotowym a wymiar sprawiedliwości, [w] Informatyzacja postępowania 

sądowego w prawie polskim i wybranych państw, red. J. Gołaczyński, Warszawa 2009; 

Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego w aspekcie e-administracji, Kwartalnik 
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Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych, Nr1/2010; Nowe ujęcie dokumentu 

elektronicznego w k.c. Wokanda (numer specjalny 2011); Faktura przesyłana w formie 

elektronicznej (współautor dr Marek Świerczyński) Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów 

Elektronicznych, Nr3/2010); Nowe ujęcie dokumentu w prawie prywatnym. Kwartalnik 

Naukowy, Prawo Mediów Elektronicznych 2/2011 

 

 

3) kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w 

takich projektach 

 

Uczestnictwo w grancie Prawne problemy handlu elektronicznego 2H02A 01012 w Instytucie 

Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003-2004). 

 

 

Uczestnictwo w pracach zespołu roboczego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w 

zakresie „czynności prawnej” (2007/08). Przygotowanie projektu przepisów w zakresie 

czynności prawnych (praca zespołowa pod kierownictwem prof. dr hab. Z. Radwańskiego). 

Przygotowanie na rzecz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego opracowania „Problematyka 

formy czynności prawnej dokonywanej z użyciem komunikacji elektronicznej. Analiza prawno 

– porównawcza wybranych systemów prawnych i regulacji międzynarodowych” (2007). 

Przygotowanie na rzecz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego propozycji zmian k.c. w 

zakresie formy czynności prawnej (2007-2008), pojęcia dokumentu, zmian w k.p.c. w 

zakresie dokumentu. 

 

Członek Zespołu ekspertów Ministra Sprawiedliwości do przygotowania modelu 

elektronicznego sądu. W ramach projektu przygotowanie przepisów nowelizacji Kodeksu 

Postępowania Cywilnego w zakresie elektronicznego postępowania upominawczego oraz 

przepisów wykonawczych. 
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Ekspert w Zespole do spraw uchylania barier w e-administracji przy Komitecie Stałym do 

spraw Informatyzacji i Łączności Rady Ministrów (przygotowanie opinii i ekspertyz). W 

ramach projektu przygotowanie przepisów nowelizacji kodeksu postępowania 

administracyjnego, ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz 

innych ustaw. (2007-2011). 

 

Członek Zespołu Ministra Sprawiedliwości do spraw informatyzacji postępowań cywilnych 

(opinie, ekspertyzy, przygotowanie propozycji regulacji prawnych). Uczestnictwo w pracach 

nad wdrożeniem w wymiarze sprawiedliwości elektronicznego protokołu. Przygotowanie 

przepisów wykonawczych m.in. instrukcji Koordynatora Krajowego. Przygotowanie koncepcji 

Elektronicznego Biura Podawczego (autorstwo w 75 %, współautorzy  sędzia B. Pękalski, mgr 

inż. K. Kamiński – założenia w uzgodnieniach resortowych) (od 2010 r. do obecnie). 

 

 

4) międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność odpowiednio: naukową albo 

artystyczną 

Brak. 

5) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach 

tematycznych. 

W okresie po doktoracie referent uczestniczył w szeregu konferencji naukowych dotyczących 

problematyki prawa nowych technologii, podczas których wygłaszał referaty. Głównie były to 

konferencje dotyczące prawa cywilnego materialnego jak również proceduralnego, ale także 

dotyczące prawa zamówień publicznych, prawa oraz procedury administracyjnej a także 

podpisu elektronicznego. Szerokie zainteresowania referenta wynikają z 

interdyscyplinarności problematyki nowych technologii i jej zastosowania w różnych 

gałęziach prawa.  

 

Konferencja: „Prawo Komputerowe” – organizowana przez Centrum Promocji Informatyki, 

Warszawa 08.02.04. Referat: „Elektroniczne Instrumenty Płatnicze” 
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Konferencja  „Prawo Komputerowe” – organizowana przez Centrum Promocji Informatyki, 

Warszawa 16.03.04. Referaty: „Umowy zawierane w postaci elektronicznej”, „Elektroniczna 

forma czynności prawnych” 

Forum Bankowości Elektronicznej (pod patronatem Związku Banków Polskich) Warszawa 

27.04.2004. Referat: Elektroniczne Instrumenty Płatnicze i płatności dokonywane drogą 

elektroniczną 

Konferencja „Społeczeństwo Informacyjne” Katowice Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania 

19.11.04. Referat: Prawo a nowoczesne technologie  

Konferencja „Konsument w Internecie” Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń 26.11.04.  

Referat: Konsekwencje użycia podpisu elektronicznego przez osoby trzecie. 

Konferencja „E-commerce in Polen und Deutschland” Universität Leipzig, Leipzig 27 maj 

2005, Referat Vertragschluss im Internet im polnischem Recht (współautor M. Świerczyński).  

Konferencja „Informatyka prawnicza“ Warszawa 05.10.05. Referat: Nowoczesne technologie 

w pracy notariusza 

Konferencja  „Prawo umów elektronicznych”, Centrum Badań nad Komunikacją 

Elektroniczną Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 27 

października 2005. Referat (współreferent M. Świerczyński): Prawne możliwości poszerzenia 

rynku podpisu elektronicznego w Polsce 

 

Konferencja „Zarządzanie reklamacjami” Warszawa 8 marzec 2006. Referat: Sprzedaż 

konsumencka.  

 

Konferencja  II Ogólnopolski Zjazd Cywilistów. „Europeizacja Prawa Prywatnego”, Katowice-

Wisła 28-30 wrzesień 2006. Referat (współreferent M. Świerczyński): Umowa o świadczenie 

usług certyfikacyjnych a umowa o wydanie certyfikatu 

 II Międzynarodowa Konferencja Nowych Technologii, zorganizowana przez Wydział Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 11-12 maj 2007. Referat Prawo właściwe dla 

umów elektronicznych (współreferent M. Świerczyński) 
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Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego, Międzyzdroje 30 maj – 1 czerwiec 2007. 

Referaty Wnoszenie pism w ramach postępowania administracyjnego, Elektroniczny arbitraż 

i mediacja.  

Konferencja Opracowanie modelowego zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach 

powszechnych. Wrocław 26-28 wrzesień 2007. Referat: Identyfikacja podmiotów. Postulaty 

de lege ferenda.  

Konferencja Opracowanie modelowego zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach 

powszechnych. Wrocław 10-13 listopad 2007. Referat: Propozycje regulacji w zakresie formy 

czynności prawnej. 

Nowe regulacje w zakresie formy czynności prawnej – propozycja kodyfikacji Instytut Prawa 

własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego, Międzyzdroje czerwiec 2008. Forma 

elektroniczna i dokumentowa w projekcie kodeksu cywilnego 

Konferencja Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach, Krynica maj 2008, Referat: Podpis 

elektroniczny w Sądzie. 

IV Ogólnopolski Zjazd Archiwistów Wymiaru Sprawiedliwości. Wrocław wrzesień 2008. 

Referat: E-dokument - problemy prawne 

Konferencja w ramach obchodów 200 lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego „Dokument a prawo”. Warszawa 24 października 2008. Referat: Podpis 

elektroniczny a nowa regulacja formy w projekcie kodeksu cywilnego. 

Konferencja Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie, referat: Liberalizacja elektronicznej formy oświadczenia woli w 

zamówieniach publicznych. Kraków listopad 2008 

Konferencja z cyklu Informatyzacja Wymiaru Sprawiedliwości, Elektroniczne Postępowanie 

Upominawcze – rewolucja w procedurze cywilnej ?, referat: Składanie pism procesowych w 

ramach elektronicznego postępowania upominawczego. Elektroniczny obieg dokumentów, 4 

listopada 2009, Warszawa.  
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Konferencja: Nowelizacja ustawy o informatyzacji administracji publicznej, referat: 

Doręczanie pism w postaci elektronicznej do organów administracji w znowelizowanym k.p.a. 

Nowe sposoby identyfikacji podmiotów w czynnościach z organem administracji (profil 

zaufany ePUAP ( elektroniczny podpis systemowy) systemy identyfikacyjne organu 

administracji, problematyka podpisu elektronicznego w związku z nowelizacją ustawy). 

Warszawa styczeń 2010 

Konferencja: Dokument elektroniczny w postępowaniu administracyjnym oraz sądowym, 

referat:  Pojęcie dokumentu elektronicznego. Doktryna a praktyka orzecznicza. Różne postaci 

dokumentu elektronicznego. Moc dowodowa dokumentu. Warszawa 28 kwietnia 2010 

Konferencja z cyklu Informatyzacja Wymiaru Sprawiedliwości: Informatyzacja Postępowania 

Cywilnego, referat: Identyfikacja stron postępowania 19 maja 2010 Warszawa 

Konferencje: Aktualne problemy informatyzacji sądownictwa, referat: E- dokument w 

procesie cywilnym, 10 grudnia 2010 Wrocław, 17 grudnia 2010 Warszawa. 

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego: E-Sąd: Podstawy prawne i pierwsze wnioski z 

funkcjonowania  (Międzyzdroje 2010) 

Konferencja z cyklu Informatyzacja Wymiaru Sprawiedliwości: Referat: Nowe ujęcie 

dokumentu w prawie prywatnym. Nowa forma dokumentowa a prawo bankowe. Warszawa 

19 maja 2011. 

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego Międzyzdroje (czerwiec 2011): Elektroniczna 

forma pisemna- zagrożenie dla elektronicznego podpisu elektronicznego? 

Konferencja Stowarzyszenia Prawników Polskich, Kołobrzeg 12-14 kwietnia 2012, referat: 

Zmiany w procedurze cywilnej w aspekcie informatyzacji. Referat wygłoszony on-line 

poprzez łącze teleinformatyczne. 

Konferencja dla Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych: 

Wdrażanie elektronicznego protokołu w wymiarze sprawiedliwości, Warszawa 18 i 26 

kwietnia 2012, Referat: Praktyczne aspekty wdrażania e-protokołu 
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Konferencja z cyklu Informatyzacja Wymiaru Sprawiedliwości: E-uzasadnienie i e-Doręczanie 

remedium na długotrwałość postępowania sądowego? (Warszawa 15 maja 2012) 

Konferencja Radców Prawnych  Okręgowej Rady Radców Prawnych w Katowicach, referat: E-

protokół jako element informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, Jaworze 18 maja 2012. 

 

c) Kryteria oceny w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz 

współpracy międzynarodowej habilitanta, zgodnie z § 5 w/w rozporządzenia, we 

wszystkich obszarach wiedzy. 

 

1) uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub 

krajowych  

 

Uczestnictwo w projekcie „Obiegu dokumentu elektronicznego (e-dokument) w ramach 

opracowania modelowego rozwiązania zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach 

powszechnych z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych”. 

Projekt Transition Facility PL 2004/016 – 829.05.04 „Wzmocnienie polskiego wymiaru 

sprawiedliwości” Projekt realizowany przez CBKE Wydziału Prawa administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego (2007) 

 

 

2) udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w 

komitetach organizacyjnych tych konferencji  (część konferencji pokrywa się z pkt. 5, gdyż 

były one zarówno naukowe jak i tematyczne) 

 

a) Zebrania naukowe jednostek naukowych 

 

Wykład naukowy: Uniwersytet Jagielloński Instytut Prawa Własności Intelektualnej Treść 

umowy zawartej w postaci elektronicznej (grudzień 2004) 
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Wykład naukowy: Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (9 

stycznia 2009), Centrum Badań Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego (14 

stycznia 2009): Projekt nowej ustawy o podpisach elektronicznych. Wykład do obejrzenia 

www.vagla.prawo.pl 

 

Wykład naukowy: Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ w Krakowie: Nowe ujęcie 

dokumentu w polskim prawie (październik 2011) 

 

Wykład naukowy: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (listopad 2011): 

Dokument elektroniczny w prawie polskim i wspólnotowym  

 

Wykład naukowy: Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ w Krakowie (luty 2012): Czy 

mamy w polskim prawie elektroniczną formę pisemną? 

 

Wykład naukowy: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (marzec 2012): E-

protokół jako przykład nowego ujęcia dokumentu w polskim prawie. 

 

b) Konferencje naukowe 

Konferencja „Konsument w Internecie” Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń 26.11.04.  

Referat: Konsekwencje użycia podpisu elektronicznego przez osoby trzecie. 

Konferencja „E-commerce in Polen und Deutschland” Universität Leipzig, Leipzig 27 maj 

2005, Referat Vertragschluss im Internet im polnischem Recht (współautor M. Świerczyński).  

Konferencja  „Prawo umów elektronicznych”, Centrum Badań nad Komunikacją 

Elektroniczną Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 27 

października 2005. Referat (współreferent M. Świerczyński): Prawne możliwości poszerzenia 

rynku podpisu elektronicznego w Polsce 

 

http://www.vagla.prawo.pl/
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Konferencja  II Ogólnopolski Zjazd Cywilistów. „Europeizacja Prawa Prywatnego”, Katowice-

Wisła 28-30 wrzesień 2006. Referat (współreferent M. Świerczyński): Umowa o świadczenie 

usług certyfikacyjnych a umowa o wydanie certyfikatu 

 II Międzynarodowa Konferencja Nowych Technologii, zorganizowana przez Wydział Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 11-12 maj 2007. Referat Prawo właściwe dla 

umów elektronicznych (współreferent M. Świerczyński) 

Konferencja Opracowanie modelowego zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach 

powszechnych. Wrocław 26-28 wrzesień 2007. Referat: Identyfikacja podmiotów. Postulaty 

de lege ferenda.  

Konferencja Opracowanie modelowego zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach 

powszechnych. Wrocław 10-13 listopad 2007. Referat: Propozycje regulacji w zakresie formy 

czynności prawnej. 

Konferencja w ramach obchodów 200 lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego „Dokument a prawo”. Warszawa 24 października 2008. Referat: Podpis 

elektroniczny a nowa regulacja formy w projekcie kodeksu cywilnego. 

Konferencja Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie, referat: Liberalizacja elektronicznej formy oświadczenia woli w 

zamówieniach publicznych. Kraków listopad 2008 

Konferencja z cyklu Informatyzacja Wymiaru Sprawiedliwości, Elektroniczne Postępowanie 

Upominawcze – rewolucja w procedurze cywilnej ?, referat: Składanie pism procesowych w 

ramach elektronicznego postępowania upominawczego. Elektroniczny obieg dokumentów, 4 

listopada 2009, Warszawa.  

Konferencja z cyklu Informatyzacja Wymiaru Sprawiedliwości: Informatyzacja Postępowania 

Cywilnego, referat: Identyfikacja stron postępowania 19 maja 2010 Warszawa 

Konferencje: Aktualne problemy informatyzacji sądownictwa, referat: E- dokument w 

procesie cywilnym, 10 grudnia 2010 Wrocław, 17 grudnia 2010 Warszawa. 
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Konferencja z cykli Informatyzacja Wymiaru Sprawiedliwości: Referat: Nowe ujęcie 

dokumentu w prawie prywatnym. Nowa forma dokumentowa a prawo bankowe. Warszawa 

19 maja 2011. 

Konferencja Stowarzyszenia Prawników Polskich, Kołobrzeg 12-14 kwietnia 2012, referat: 

Zmiany w procedurze cywilnej w aspekcie informatyzacji. Referat wygłoszony on-line 

poprzez łącze teleinformatyczne. 

Konferencja z cyklu Informatyzacja Wymiaru Sprawiedliwości: E-uzasadnienie i e-Doręczanie 

remedium na długotrwałość postępowania sądowego? (Warszawa 15 maja 2012) 

 

c) Komitety organizacyjne konferencji naukowych: 

Konferencja z cyklu Informatyzacja Wymiaru Sprawiedliwości, Elektroniczne Postępowanie 

Upominawcze – rewolucja w procedurze cywilnej?, 4 listopada 2009, Warszawa. 

(pomysłodawca i organizator) 

II Konferencja z cyklu Informatyzacja Wymiaru Sprawiedliwości: Informatyzacja 

Postępowania Cywilnego, referat 19 maja 2010 Warszawa (pomysłodawca i organizator) 

Konferencje: Aktualne problemy informatyzacji sądownictwa, referat: E- dokument w 

procesie cywilnym, 10 grudnia 2010 Wrocław, 17 grudnia 2010 Warszawa. 

III Konferencja z cykli Informatyzacja Wymiaru Sprawiedliwości,  Elektroniczny Bankowy 

Tytuł Egzekucyjny, Warszawa 19 maja 2011 (pomysłodawca i organizator) 

IV Konferencja z cyklu Informatyzacja Wymiaru Sprawiedliwości, Informatyzacja sposobem 

na przyspieszenie  postępowań sądowych? Warszawa 15 maja 2012 (pomysłodawca i 

organizator) 
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3) kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków 

polskich i zagranicznych, a w przypadku badan stosowanych we współpracy z 

przedsiębiorcami 

 

Brak kierownictwa nad takimi projektami. Uczestnictwo w następujących projektach z innych 

ośrodków badawczych: 

 

Grant: Prawne problemy handlu elektronicznego 2H02A 01012 w Instytucie Prawa Własności 

Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003-2004). 

 

Uczestnictwo w projekcie „Obiegu dokumentu elektronicznego (e-dokument) w ramach 

opracowania modelowego rozwiązania zastosowania dokumentu elektronicznego w sądach 

w sądach powszechnych z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i 

ekonomicznych”. Projekt Transition Facility PL 2004/016 – 829.05.04 „Wzmocnienie 

polskiego wymiaru sprawiedliwości” Projekt realizowany przez CBKE Wydziału Prawa i 

Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2007) 

 

 

 

 

4) udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism 

 

Od 2010 członek redakcji Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych, redaktor 

poszczególnych numerów. (czasopismo punktowane) 

 

Członek Rady Programowej czasopisma „Prawo Nowych Technologii” (2008) 

 

 

 

5) członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach 

naukowych 
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brak 

6) osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki 

 

1. Przygotowanie programu studiów podyplomowych dla sędziów i innych pracowników 

sądowych: Prawne Aspekty Informatyzacji dla pracowników sądów. Procedura 

uruchomienia studiów w toku – Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

2. Koncepcja i przygotowanie  ramowego programu dla  szkoleń sędziów sądów 

apelacyjnych i okręgowych ze zmian w k.p.c. w zakresie protokołu elektronicznego. 

Kierownik szkolenia. Przeszkolono ok. 1500 sędziów i 1600 sekretarzy.  

3. Wykładowca na studiach podyplomowych dla sędziów: „Prawo europejskie” 

(Uniwersytet Śląski),  

4. Wykładowca na studiach podyplomowych „Audyt Systemów IT” (Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach) 

5. Wykładowca na studiach podyplomowych „Zarządzanie nieruchomościami”, SWSZ 

Katowice 

6. Wykładowca na studiach podyplomowych „Zarzadzanie oświatą”, SWSZ Katowice 

7. Wykładowca na szkoleniach dla adwokatów przeprowadzanych dla Izb Adwokackich 

(m.in. Poznań, Łódź), m.in. E-protokół 

8. Wykładowca na szkoleniach dla radców prawnych w Okręgowych Radach Radców 

Prawnych (m.in. Wrocław, Katowice), 

9. Szereg szkoleń otwartych dla adwokatów i radców prawnych (liczba trudna do 

oszacowania, ale ponad tysiąc osób) 

10. Szkolenia dla sędziów sądów okręgowych oraz rejonowych (m.in. Gliwice, Bielsko 

Biała, Katowice) 

11. Szkolenia dla doradców podatkowych (m.in. izba w Katowicach, Bielsku Białej, także 

szkolenia otwarte) 

12. Szkolenia dla administracji (kilka tysięcy osób, m.in. Katowice, Lublin, Łódź, Grodzisk 

Mazowiecki, Kutno, Malbork, Nowy Dwór Gdański, Gdańsk, Warszawa, Poznań, 

Szczecin, Olsztyn, Rzeszów, szkolenia zamknięte jak i otwarte) 
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13. Szkolenia dla pracowników uczelni wyższych, w tym władz uczelni „Wpływ 

nowelizacji k.p.a. na funkcjonowanie uczelni”   (m.in. UJ, UWr, SGH, Uniwersytet 

Rzeszowski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, szkolenia 

zamknięte i  otwarte, w sumie pracownicy ok. 200 uczelni).  

14. Wykładowca akademicki – Śląska Wyższa Szkoła Zarzadzania, Uniwersytet Śląski (w 

sumie kilka tysięcy osób) 

15. Nagroda Studentów dla Najlepszego Wykładowcy Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania 

(2005, 2009,2010) 

16. Nagroda Studentów SWSZ dla Najbardziej Wymagającego Wykładowcy (2010) 

17. Laureat konkursu miesięcznika, „Dlaczego” na Najlepszego Wykładowcę w Polsce – 9 

miejsce w kraju. (2007) 

18. Autor programu  oraz wykładowca szeregu szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu 

prawa nowych technologii, prawa cywilnego, prawa konsumenckiego (kilka tysięcy 

osób m. in Orlen. KGHM, Era, Polkomtel, TP SA, Orange, , Kruk SA, Holding Węglowy, 

AIG, Bank Śląski, ING Bank Śląski SA itd.) 

19. Pierwszy w Polsce wykład przeprowadzony za pomocą iPada podczas konferencji 

Stowarzyszenia Prawników Polskich w dniu 13 kwietnia w Kołobrzegu (połączenie z 

Bielska Białej). 

 

 

 

Publikacje popularno – naukowe: 

 

Prawo a nowoczesne technologie Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania 8/04 

„Społeczeństwo Informacyjne” 

 Internetowe przetargi publiczne [w]: Vademecum Prawa Gospodarczego Internetu, 

Warszawa 2004 

Recenzja (współrecenzent M. Świerczyński) książki Mariusza Chudzik, Anety Frań, Agnieszki 

Grzywacz, Krzysztofa Korus, Marcina Spyra Prawo handlu elektronicznego, PiP 7/05 . 
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Specyfika prawna gospodarki elektronicznej (współautor, praca przygotowywana pod red. C. 

Olszak) Katowice 2007 

Mamy E-Sąd, Prawo Nowych Technologii 4/2008 

 

 

 

7)  opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji  

 

Promotor kilkudziesięciu prac licencjackich oraz magisterskich studentów zarządzania 

oraz europeistyki Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania 

 

8)  staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich 

 

Brak. Przed doktoratem staż w Maks Planck Instytut w Hamburgu 

9) Udział w zespołach eksperckich oraz konkursowych 

Uczestnictwo w pracach zespołu roboczego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w 

zakresie „czynności prawnej” (2007/08) 

 

Przygotowanie na rzecz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego opracowania „Problematyka 

formy czynności prawnej dokonywanej z użyciem komunikacji elektronicznej. Analiza prawno 

porównawcza wybranych systemów prawnych i regulacji międzynarodowych” (2007). 

Przygotowanie na rzecz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego propozycji zmian k.c. w 

zakresie formy czynności prawnej (2007-2008). 

Przygotowanie dla Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego opinii dotyczącej skutków 

cywilno-prawnych projektu ustawy o podpisach elektronicznych (2009-2010). 

 

Członek Zespołu ekspertów Ministra Sprawiedliwości do przygotowania modelu 

elektronicznego sądu. Współudział w przygotowaniu projektu nowelizacji Kodeksu  
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