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WSA w Szczecinie wyrok z dnia 
15.02.2019 r., I SA/Sz 132/19

Można złożyć skargę na decyzję organu przez 
ePUAP…

ale datą jej złożenia będzie chwila, gdy…

uzyska formę zmaterializowaną, czyli 
pracownik organu ją wydrukuje



Problemy

Technologie 
rozwijają się 

szybko

Proces legislacyjny 
potrzebuje czasu

Legislacja o 
charakterze 

kazuistycznym

Brak zaufania 
ustawodawcy



Prawo autorskie – wymogi dotyczące 
formy

Przeniesienie autorskich praw majątkowych 
wymaga zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności

Umowa licencji wyłącznej wymaga 
zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności



Prawo autorskie – mała elastyczność 
okresów licencji

Licencja udzielona na 5 lat, po ich upływie 
jest zawarta na czas nieoznaczony

Taka licencja może być wypowiedziana



Forma dokumentowa, czyli krok w dobrą 
stronę

W Kodeksie cywilnym dopuszczono formę 
dokumentową
• złożenie oświadczenia w postaci dokumentu,
• w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej 

oświadczenie.

Dokumentem

• jest nośnik informacji,
• umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.



Może jednak tylko pół kroku

W Kodeksie postępowania cywilnego
• dokument prywatny w formie pisemnej lub 

elektronicznej,
• jest dowodem tego, że osoba, która go podpisała 

złożyła oświadczenie określonej treści.

Chodzi przy tym o podpis
• odręczny,
• kwalifikowany podpis elektroniczny.



RODO

Miało być odpowiedzią na 
zmianę technologiczną

stosujemy je od 25 maja 
2018 r.

Wymóg podania państw, 
spoza EOG, do których 
trafiają dane osobowe

Sztuczna inteligencja, tu 
wymaga się podania 

informacji o zasadach 
podejmowania decyzji 
przez algorytmy oraz 

konsekwencji tych decyzji.



Dziękuję za uwagę!

Witold Chomiczewski, LL.M.
wspólnik, radca prawny

witold.chomiczewski@lubasziwspolnicy.pl
TT: @wchomiczewski
tel.: +48 503 027 760
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