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OŚWIADCZENIE WOLI 

 art. 60 KC: Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, 

wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona 

przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w 

sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w 

postaci elektronicznej (oświadczenie woli),

 każde zachowanie się podmiotu prawa cywilnego dostatecznie

wyrażające wolę wywołania skutku prawnego w postaci 

nawiązania, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego,  

wola wewnętrzna wola zewnętrzna 

(akt woli) (przejaw woli,

ujawniony na zewnątrz)



ZASADA SWOBODY FORMY

 każde zachowanie się:

– sposób dowolny – wszelkie znaki, kanały informacyjne, 

zasada swobody formy.



Z ZASTRZEŻENIEM WYJĄTKÓW W USTAWIE 
PRZEWIDZIANYCH

 zastrzeżenie formy szczególnej może wynikać z ustawy lub 

umowy między stronami:

– dla niektórych rodzajów czynności prawnych ustawodawca

przewidział określone formy szczególne dla wyrażenia treści 

oświadczenia woli,

– same strony mogą zastrzec formę szczególną dla dokonania 

czynności prawnej (art. 76 KC),

 niedochowanie formy: sankcja nieważności czynności prawnej, 

utrudnienia dowodowe.



CELE USTANOWIENIA FORM SZCZEGÓLNYCH

 uchylenie wątpliwości, czy oświadczenie woli zostało złożone,

 ułatwienie dowodowe, 

 ochrona stron przed nieprzemyślanymi decyzjami,

 jawność czynności prawnej w stosunku do osób trzecich,

 ułatwienie sprawowania kontroli państwa nad dokonywaniem 

czynności prawnych.



TYPY FORM (I)

kryterium : sposób złożenia oświadczenia woli 

 forma dokumentowa,

 zwykła forma pisemna,

 kwalifikowana forma pisemna:

– forma pisemna z datą urzędowo poświadczoną,

– forma pisemna z podpisem urzędowo poświadczonym,

– akt notarialny,

 elektroniczna forma oświadczenia woli, 



TYPY FORM (II) 

kryterium: 

skutki niedochowania przewidzianej formy 

 forma zastrzeżona pod rygorem nieważności (ad 

solemnitatem),

 forma zastrzeżoną dla wywołania szczególnych skutków 

prawnych (ad eventum),

 forma zastrzeżona dla celów dowodowych (ad probationem),



TYPY FORM (III) 

kryterium: 

podstawa prawna formy szczególnej 

 ustawa,

 wola stron. 



FORMA DOKUMENTOWA



POJĘCIE

 art. 772 KC: 

Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza:

złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, 

+

w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie,

 mniej sformalizowana niż zwykła forma pisemna (brak podpisu), 

 dostosowana do powszechnej współcześnie praktyki dokonywania 
czynności prawnych, 

 odpowiada występującym powszechnie formom komunikowania się: 
poczta elektroniczna, fax, SMS, MMS,

 realizacja funkcji dowodowej.



DOKUMENT

 art. 773 KC: Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający 

zapoznanie się z jej treścią,

 złożenie oświadczenia woli w jakiejkolwiek postaci (np. graficznej, 

w postaci obrazu, dźwięku) oraz utrwalenie jego treści na 

jakimkolwiek nośniku (np. papierze, pliku pdf., wav, mp. 3), tak by 

było możliwe zapoznanie się z treścią oświadczenia,

 utrwalenie oświadczenia woli umożliwiające wielokrotne 

odczytanie lub odtworzenie jego treści po powstaniu dokumentu. 



IDENTYFIKACJA OSOBY SKŁADAJĄCEJ 
OŚWIADCZENIE WOLI 

 możliwość identyfikacji autora oświadczenia woli – konieczność 

ustalenia tożsamości składającego oświadczenie woli,

 powiązanie oświadczenia woli z osobą, od której pochodzi, 

które może zostać zweryfikowane przez osoby trzecie,

 weryfikacja na podstawie treści dokumentu (np. w oparciu o 

badanie pisma sporządzonego własnoręcznie, ale nie 

podpisanego), przy uwzględnieniu sposobu złożenia 

oświadczenia (np. przez identyfikację numeru IP komputera, 

adresu e-mail, numeru telefonu, z którego wysłano mail lub 

wiadomość SMS obejmujące oświadczenie woli).



ZASTOSOWANIE FORMY DOKUMENTOWEJ 

 wymagana dla:

– zawarcia umowy pożyczki (art. 720 § 2 KC), 

– czynności następczych (czynności prawne prowadzące do 

modyfikacji lub zakończenia stosunku prawnego wynikającego z 

umowy zawartej w formie szczególnej – art. 77 KC). 

 zastrzeżona przez ustawę pod rygorem ograniczeń dowodowych,

 wymóg zachowania formy dokumentowej może być także 

zastrzeżony przez same strony (art. 76 KC). 



ZWYKŁA FORMA PISEMNA



POJĘCIE

 art. 78 § 1 zd. 1 KC: Do zachowania pisemnej formy czynności 
prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie 
obejmującym treść oświadczenia woli,

 dwa elementy: 

1. własnoręczny podpis,

2. dokument obejmujący treść oświadczenia,

 utrwalenie treści oświadczenia woli wyrażonego w postaci pisemnej 

(znaki graficzne),

 nie jest uzależnione od zastosowania konkretnej metody utrwalenia 

treści oświadczenia woli, materiału, użytych środków (długopis, 

papier, maszyna do pisania, komputer),

 by możliwe było zapoznanie się z jego treścią. 



PODPIS

 konieczność złożenia własnoręcznego podpisu na dokumencie 
obejmującym jego treść,

 znak językowy, stawiany własnoręcznie, zasadniczo obejmujący co 

najmniej nazwisko, umieszczony pod tekstem oświadczenia,

 związek przestrzenny podpisu z dokumentem:

– pozwala na identyfikację osoby składającej oświadczenie woli, 

– wskazuje, gdzie kończy się treść oświadczenia pochodzącego od 

osoby je podpisującej – potwierdza ostateczność oświadczenia,

 nie: znak pisma maszynowego, tzw. facsimile, inicjały, parafa. 



ZACHOWANIE FORMY – ZAWARCIE UMOWY 

 art. 78 § 1 zd. 2 KC: Do zawarcia umowy wystarcza wymiana 

dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy 

jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których 

każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez 

nią podpisany,

 wymóg zachowania formy pisemnej spełniony, gdy strony 

wymienią się dokumentami, z których każdy:

– zawiera treść oświadczeń woli wszystkich stron umowy oraz 

podpis jednej z nich, 

– zawiera oświadczenie woli oraz podpis tylko jednej z nich,

 także, gdy strony podpisują jednocześnie jeden dokument 

obejmujący oświadczenia woli oraz podpisy wszystkich stron. 



ZASTĘPCZE FORMY PISEMNE 

 alternatywne metody dochowania formy pisemnej przez osoby 

niemogące pisać (art. 79 KC):

– uczynienie na dokumencie odcisku palca osoby niemogącej 

pisać, który zostaje opatrzony jej imieniem i nazwiskiem 

napisanym przez upoważnioną do tego osobę trzecią oraz 

podpisem osoby trzeciej,

– podpisanie oświadczenia przez osobę trzecią upoważnioną 

przez osobę niemogącą pisać, której podpis jest poświadczony 

przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę 

lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony 

na życzenie osoby niemogącej pisać, 

 z jakiegokolwiek powodu: w ogóle nie potrafią pisać, w momencie 

dokonywania czynności prawnej nie są w stanie pisać, chociażby 

czasowo (np. osoba po udarze).



KWALIFIKOWANE POSTACI 

FORMY PISEMNEJ



POJĘCIE

 rodzaje formy pisemnej o wyższym stopniu sformalizowania –do 
ich zachowania nie wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu 
na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli,

konieczne jest ponadto spełnienie dodatkowych wymogów, 

 typy kwalifikowanych form czynności prawnych:

– forma pisemna z urzędowym poświadczeniem daty, 

– forma pisemna z urzędowym poświadczeniem podpisu, 

– forma aktu notarialnego.



FORMA PISEMNA 
Z URZĘDOWYM POŚWIADCZENIEM DATY

 pozwala na stwierdzenie, że czynność prawna została dokonana 
w określonym czasie,

 data pewna wywołuje skutek względem osób nieuczestniczących
w dokonaniu czynności prawnej,

 przykłady: art. 329 § 1 KC, art. 678 § 2 KC,

 może być dochowana na dwa sposoby: 

– urzędowe poświadczenie daty (art. 81 § 1 KC),

– wystąpienie pewnych szczególnych okoliczności (wymienionych 
w art. 81 § 2 lub § 3 KC),



FORMA PISEMNA 
Z URZĘDOWYM POŚWIADCZENIEM DATY

 elementy niezbędne dla zachowania formy z datą pewną 
(art. 81 § 1 KC):

– dokument obejmujący treść oświadczeń woli stron, podpisany 
(spełnia wymogi zwykłej formy pisemnej),

+

– opatrzenie urzędowym (notarialnym) poświadczeniem daty 
dokonania czynności prawnej (złożenia przez strony 

oświadczeń woli),



FORMA PISEMNA 
Z URZĘDOWYM POŚWIADCZENIEM DATY

 szczególne okoliczności przesądzające o zachowaniu formy 
(art. 81 § 2 i § 3 KC),

 ważna czynność prawna może być uznana za dokonaną w formie 
z datą pewną, w razie:

– stwierdzenia jej dokonania w jakimkolwiek dokumencie 
urzędowym – od daty dokumentu urzędowego,

– umieszczenia na dokumencie obejmującym czynność prawną, 
wzmianki przez organ państwowy, organ jednostki samorządu 
terytorialnego lub notariusza – od daty wzmianki,

– znakowania czasem dokumentu w postaci elektronicznej –
od daty znakowania czasem,

– śmierci jednej z osób podpisanych na dokumencie – od 
daty śmierci tej osoby (data pewna dotyczy jedynie 
oświadczenia osoby zmarłej, a nie całej czynności).



FORMA PISEMNA 
Z URZĘDOWYM POŚWIADCZENIEM PODPISU

 elementy niezbędne dla zachowania formy:

– dokument obejmujący treść oświadczeń woli stron, podpisany 
(spełnia wymogi zwykłej formy pisemnej),

+

– notariusz uwierzytelnienia podpisy stron –zamieszcza na 
dokumencie klauzulę stwierdzającą własnoręczność podpisu
złożonego przez wskazaną osobę (art. 96 pkt 1 PrNot),

 poświadczenie podpisu jako czynność notarialna,

 jej zastosowanie eliminuje ryzyko, że osoba, na którą wskazuje 
podpis, zaprzeczy skutecznie, że go złożyła i dokonała czynności 
prawnej objętej treścią dokumentu,

 przykłady: art. 751 KC, art. 31 KWU. 



FORMA AKTU NOTARIALNEGO

 sporządzenie przez notariusza dokumentu obejmującego 
oświadczenie (oświadczenia) woli,

 akt notarialny powinien spełniać przesłanki formalne odnoszące się 
do wszystkich czynności notarialnych (ogólne) oraz zastrzeżone 
tylko dla aktu notarialnego,

 trzy zasadnicze części aktu notarialnego:

– komparycja (określa kiedy i gdzie akt został sporządzony, kto go 
sporządził, kto brał udział lub był obecny przy jego sporządzaniu),

– część właściwa (obejmuje konkretną czynność prawną, zawiera treść 
składanych oświadczeń woli,

– część końcowa (powinna zawierać stwierdzenie, że akt został odczytany, 
przyjęty i podpisany; odczytanie aktu następuje w obecności wszystkich 
osób wymienionych w komparycji; akt notarialny obejmujący 
oświadczenia woli dwóch lub więcej osób nie może być odczytywany, ani 
podpisywany przez poszczególne osoby pod nieobecność innych osób),



FORMA AKTU NOTARIALNEGO

 strona czynności prawnej otrzymuje wypis aktu notarialnego, 
który ma moc oryginału,

 forma o najwyższym stopniu sformalizowania,

 walor dokumentu urzędowego – szczególny walor dowodowy 
– dokument urzędowy stanowi dowód tego, co zostało w nim 
urzędowo zaświadczone (art. 244 KPC).



ELEKTRONICZNA FORMA 

CZYNNOŚCI PRAWNEJ



ELEKTRONICZNA FORMA CZYNNOŚCI PRAWNEJ

 forma oświadczenia woli odrębna i równorzędna zwykłej formie 

pisemnej,

 art. 781 § 1 KC – elementy:

– złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej,

+

– opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym

(tzw. bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu),

 art. 781 § 2 KC – skutki: 

– zachowanie tej formy jest równoważne z oświadczeniem woli 

złożonym w zwykłej formie pisemnej – tożsame skutki.



TYPY FORM (II) 

kryterium: 

skutki niedochowania przewidzianej formy 

 forma zastrzeżona pod rygorem nieważności 

(ad solemnitatem),

 forma zastrzeżona dla wywołania szczególnych skutków 

prawnych (ad eventum),

 forma zastrzeżona dla celów dowodowych

(ad probationem),



FORMA ZASTRZEŻONA POD RYGOREM 
NIEWAŻNOŚCI (AD SOLEMNITATEM)

 jej niezachowanie powoduje, że czynność prawna jest 

bezwzględnie nieważna – nie wywołuje zamierzonych przez 

strony skutków prawnych,

 przykłady: art. 751 § 1 KC, art. 99 § 2 KC, art. 158 KC,



FORMA ZASTRZEŻONA DLA WYWOŁANIA 
SZCZEGÓLNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH (AD EVENTUM)

 jej niezachowanie powoduje niewystąpienie niektórych 

wskazanych w ustawie konsekwencji prawnych, które by 

wystąpiły, gdyby zastrzeżona forma została zachowana,

 czynność prawna jest ważna, ale nie powstaną niektóre jej 

skutki prawne,

 przykłady: art. 590 § 1 KC, art. 678 § 2 KC.



FORMA ZASTRZEŻONA DLA CELÓW DOWODOWYCH 
(AD PROBATIONEM)

 skutki niezachowania tej formy przejawiają się na płaszczyźnie 

dowodowej; czynność jest w pełni skuteczna,

 niedopuszczalność przeprowadzenia przed sądem 

określonych dowodów (zeznania świadków, przesłuchanie stron) 

na okoliczność dokonania czynności prawnej (art. 74 § 1 KC),

 zasada większego zaufania do dokumentów,



FORMA ZASTRZEŻONA DLA CELÓW DOWODOWYCH 
(AD PROBATIONEM)

 uchylenie ograniczeń dowodowych (art. 74 § 2 KC):

– obie strony czynności prawnej wyrażą zgodę na 

przeprowadzenie jednego z dowodów, 

– przeprowadzenia takiego dowodu żąda konsument w sporze 

z przedsiębiorcą,

– fakt dokonania czynności prawnej jest uprawdopodobniony 

za pomocą dokumentu, 

 przykłady: art. 88 § 1 KC, art. 511, art. 900.



TYPY FORM (III) 

kryterium: 

podstawa prawna formy szczególnej 

 ustawa,

 wola stron. 



FORMA Z MOCY USTAWY

 wymóg dochowania formy szczególnej może wynikać z 

przepisów ustawy (art. 73 KC),

 odmienności w zależności od zastrzeżenia sposobu złożenia 

oświadczenia woli:

– forma pisemna, dokumentowa lub elektroniczna,

– kwalifikowana forma szczególna (forma z datą pewną, 

podpisem urzędowo poświadczonym, akt notarialny),



FORMA Z MOCY USTAWY

przepisy zastrzegające wymóg dochowania zwykłej formy 

pisemnej, formy dokumentowej oraz formy elektronicznej:

 brak dochowania formy powoduje nieważność czynności 

prawnej tylko wówczas, gdy przepis przewidujący wymóg jej 

zachowania wyraźnie tak stanowi (np. art. 99 § 2 KC),

 brak wzmianki o sankcji niezachowania zwykłej formy 

pisemnej, formy dokumentowej oraz elektronicznej – forma 

zastrzeżona pod rygorem ograniczeń dowodowych (art. 74 §

1 KC),



FORMA Z MOCY USTAWY

przepis wymaga zachowania kwalifikowanej formy szczególnej: 

 brak określenia sankcji uchybienia temu wymogowi – forma 

zastrzeżona pod rygorem nieważności (art. 73 § 2 KC),

 niedochowanie kwalifikowanej formy szczególnej zastrzeżonej 

przez ustawę nie powoduje nieważności czynności prawnej 

dokonanej z naruszeniem wymogu formy tylko wtedy, gdy przepis 

wyraźnie przewiduje, że forma ta została zastrzeżona jedynie dla 

wywołania określonych skutków prawnych (art. 73 § 2 zd. 2 KC). 



FORMA Z MOCY UMOWY

 forma szczególna może być zastrzeżona w umowie (art. 76 KC),

 przepisy wyznaczające wymóg zachowania określonej formy 

szczególnej dla pewnych czynności prawnych granicą kompetencji 

stron wskazujących formę przyszłych czynności w pactum de forma,

 strony nie mogą przewidzieć formy o niższym stopniu 

sformalizowania od wymaganej przez ustawę,

 sankcja niedochowania formy różni się w zależności od tego, 

której z form wymóg ten dotyczy,



FORMA Z MOCY UMOWY

 niedochowanie formy szczególnej innej niż zwykła forma pisemna, 

dokumentowa lub elektroniczna – umowa zawarta bez zachowania 

wymaganej formy nie dochodzi do skutku – jest bezwzględnie 

nieważna,

 w przypadku ustanowienia w pactum de forma wymogu zachowania 

formy pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej, strony mogą

dowolnie decydować o sankcji jej niedochowania,

reguła interpretacyjna w razie wątpliwości – forma 

zastrzeżona wyłącznie dla celów dowodowych,

 przepisów o skutkach niezachowania formy pisemnej, dokumentowej 

albo elektronicznej przewidzianej dla celów dowodowych nie stosuje 

się do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami

(art. 74 § 4 KC). 



FORMA NASTĘPCZYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH

 forma dokonania czynności prawnych – kreuje stosunek prawny,

 forma następczych czynności prawnych – czynności prawne 

pozostające w związku z umową pierwotną, dokonywanych 

po tej czynności:

– zmiana umowy (czynności następcze modyfikujące),

– zakończenie umownego stosunku prawnego (czynności 

następcze niweczące).



CZYNNOŚCI NASTĘPCZE MODYFIKUJĄCE

 wymóg zachowania takiej samej formy, jaka jest 

zastrzeżona przez ustawę lub strony,

 zasada tożsamości formy czynności modyfikującej 

i czynności modyfikowanej (art. 77 § 1 KC).



CZYNNOŚCI NASTĘPCZE NIWECZĄCE

umowy zawarte w zwykłej formie pisemnej, dokumentowej 

i elektronicznej (art. 77 § 2 KC):

 rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienie od umowy powinno 

być dokonane w formie dokumentowej dla celów dowodowych 

(ad probationem), 

 dotyczy formy wynikającej z ustawy lub z umowy,



CZYNNOŚCI NASTĘPCZE NIWECZĄCE

umowy zawarte w formie pisemnej kwalifikowanej 

(art. 73 § 2 KC): 

 rozwiązanie umowy wymaga zachowania takiej samej formy, 

jaką ustawa lub strony zastrzegły dla zawarcia rozwiązywanej 

umowy pod rygorem nieważności,

 zakończenie stosunku umownego w drodze czynności 

jednostronnej (wypowiedzenie, odstąpienie) – zachowanie 

formy pisemnej bez względu na to, jaka forma wymagana jest 

dla niweczonej czynności prawnej; forma zastrzeżona ad 

probationem. 



Dziękuję za uwagę !


