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Warszawa, 29.04.2021 r. 

 

OPINIA PRAWNA  

DOTYCZĄCA OCENY PRAWNEJ DOKUMENTÓW   

PODPISANYCH ELEKTRONICZNIE PRZY UŻYCIU AMODIT TRUST CENTER  

Z WYKORZYSTANIEM PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH  

OFEROWANYCH PRZEZ ASTRAFOX SP. Z O.O. 

ORAZ ICH MOCY DOWODOWEJ W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA  

 

I. NA ZLECENIE 

ASTRAFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Poloneza 93,   

02-826 Warszawa (dalej także jako: „ASTRAFOX”). 

 

II. PODSTAWY PRAWNE  

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w 

sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 

rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (dalej także jako: „Rozporządzenie 

eIDAS”); 

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej także jako: 

„RODO”); 

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej także jako: „k.c.”); 

4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej także jako: „k.p.c.”); 

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej także jako: „ś.u.d.e.”); 

6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej także jako: 

„k.p.a.”); 

7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (dalej także jako: „k.k.”); 

8. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (dalej także jako: k.p.k.); 

9. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o Timeshare (dalej także jako: „Ustawa Timeshare”); 

10. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej także jako: „u.o.p.k.”). 

 

III.  STAN FAKTYCZNY  

ASTRAFOX w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi przy wykorzystaniu 

nowoczesnych technologii poprzez udostępnienie platformy AMODIT (dalej także jako: „AMODIT”) 

umożliwiającej m.in. tworzenie i uruchamianie procesów biznesowych, przechowywanie dokumentów, 

podpisywanie dokumentów przy użyciu AMODIT Trust Center (oprogramowania służącego do 

opatrywania dokumentów podpisem elektronicznym, dalej także jako: „TC”). 

 

ASTRAFOX w ramach AMODIT i TC oraz zgodnie z Rozporządzeniem Eidas oferuje elektroniczne 

podpisywanie dokumentów przy użyciu następujących rodzajów podpisów: 

 

1. Zwykły podpis elektroniczny: 

1) Podpis prosty – osoba podpisująca otrzymuje wiadomość e-mail z unikalnym kodem 

jednorazowym i składa podpis poprzez naciśnięcie właściwej ikony. Osoba wykonująca tę 

czynność jest rozpoznana dzięki unikalnemu identyfikatorowi dostępu do dokumentu 

przyznanemu tylko dla tej osoby. Autoryzacja jest pojedyncza.  

2) Podpis odręczny - osoba podpisująca składa graficzny podpis ręcznie na urządzeniu 

dotykowym (typu tablet lub smartfon) przy użyciu rysika lub palca. Nie jest do tego wymagany 

specjalny sprzęt elektroniczny. 
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2. Zaawansowany podpis elektroniczny: 

1) Podpis SMS – osoba podpisująca oprócz kodu zawartego w wiadomości e-mail musi także 

wprowadzić do TC jednorazowy kod SMS. Takie rozwiązanie zapewnia podwójną autoryzację. 

2) Podpis odręczny wraz z podpisem SMS - osoba podpisująca składa graficzny podpis ręcznie 

na urządzeniu dotykowym przy użyciu rysika lub palca oraz dodatkowo musi także wprowadzić 

do TC jednorazowy kod SMS. 

3. Podpis kwalifikowany –  zgodnie z obowiązującymi przepisami jest równoważny z podpisem 

własnoręcznym, zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Osoba podpisująca musi użyć 

osobistego certyfikatu kwalifikowanego oraz urządzenia kryptograficznego. Kwalifikowany podpis 

elektroniczny oparty jest na kwalifikowanym certyfikacie wydanym przez tzw. „kwalifikowanych  

dostawców usług zaufania”. W Polsce są to m.in.: CentCert, EuroCert, KIR (Szafir), PWPW 

(Sigillum), Certum. 

 

IV. KLUCZOWE DEFINICJE USTAWOWE 

1) Forma dokumentowa  (art.  772 k.c.) 

Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w 

postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. 

 

2) Dokument (art.  773 k.c.)    

Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

 

3) Forma elektroniczna (art.  781 k.c.) 

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w 

postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli 

złożonym w formie pisemnej. 

 

V. ANALIZA PRAWNA DOKUMENTÓW PODPISANYCH PRZY UŻYCIU TC Z WYKORZYSTANIEM 

PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH OFEROWANYCH PRZEZ ASTRAFOX SP. Z O.O.    

 

Jak już wyjaśniono w pkt III powyżej, ASTRAFOX za pośrednictwem AMODIT udostępnia Klientowi 

różnego rodzaju podpis elektroniczny, który jest zgodne z Rozporządzeniem eIDAS 

 

1. ZABEZPIECZENIA REGULOWANE W ROZPORZĄDZENIU EIDAS I WDROŻONE PRZEZ 

ASTRAFOX 

Rozporządzenie eIDAS w art. 8 reguluje obowiązek stosowania zabezpieczeń systemów identyfikacji 

elektronicznej. ASTRAFOX świadcząc usługi elektronicznego podpisywania dokumentów stosuje 

wymagania Rozporządzenie eIDAS w następujący sposób:  

 

1) ZABEZPIECZENIA DOKUMENTÓW PRZECHOWYWANYCH W AMODIT: 

a) Dostęp do AMODIT jest szyfrowany i możliwy jedynie po podaniu loginu i hasła przez 

Użytkownika. Wszystkie dane są przechowywane na serwerze podpisującego lub serwerze 

ASTRAFOX. 

b) Dostęp do serwera chroniony jest poprzez zastosowanie przez ASTRAFOX odpowiednich 

zabezpieczeń informatycznych. 

c) Dane podpisującego są przechowywane w oddzielnej bazie danych. 

d) ASTRAFOX nie ma możliwości zapoznania się z treścią dokumentów ani ingerowania w ich 

treść. 
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2) ZABEZPIECZENIE DOKUMENTÓW PRZECHOWYWANYCH W TC: 

a) Wszystkie dane TC są przechowywane na serwerze ASTRAFOX. 

b) Każdy dokument jest zaszyfrowany innym kluczem. Klucz losuje się podczas wgrywania 

podpisanego dokumentu. Klucza nie przechowuje się w TC, znają go tylko strony podpisujące 

dokument i umieszcza się go także na finalnym dokumencie. 

c) Klucz nie jest znany ASTRAFOX dzięki czemu nawet w przypadku skopiowania danych m. in. 

podczas ataku hackerskiego są one nieczytelne. 

d) Nie ma możliwości eksportu dokumentów ani przejrzenia ich listy. 

e) ASTRAFOX nie ma możliwości zapoznania się z treścią dokumentów ani ich modyfikacji.  

 

Jednocześnie TC zabezpiecza podpisany elektronicznie dokument przed jego modyfikacją stosując 

dwustopniową procedurę: 

1) w przypadku podpisu kwalifikowanego podpis umieszczany jest na dokumencie.  

2) w przypadku korzystania z innego podpisu (tj. podpisu prostego, podpisu odręcznego, podpisu 

SMS, podpisu odręcznego wraz z podpisem SMS) na dokumencie umieszczana jest pieczęć 

elektroniczna TC, w której umieszczane są informacje uzyskane podczas procedury 

podpisywania.  

Zarówno podpis kwalifikowany jak i pieczęć TC zabezpieczają dokument przed modyfikacją, 

potwierdzają datę złożenia podpisu oraz zawierają dane identyfikujące Podpisującego. 

3) podpisany dokument zapisywany jest w blockchain, co dodatkowo zapewnia jego 

niezmienności i możliwość weryfikacji autentyczności. 

 

Dodatkowym zabezpieczeniem stosowanym przez Astrafox jest identyfikacja osoby podpisującej 

dokument  przy pomocy co najmniej imienia, nazwiska, adresu e-mail, które nadawca podał przy 

wysyłaniu dokumentu oraz adresu IP sieci, z której dany odbiorca łączy się z Internetem.  

 

W kontekście ochrony danych osobowych Spóła stosuje zasady polityki bezpieczeństwa danych 

zgodnie z RODO dostępnej pod linkiem: https://amodit.pl/polityka-prywatnosci/ 

 

2. AMODIT TRUST CENTER JAKO TRWAŁY NOŚNIK INFORMACJI 

Pojęcie trwałego nośnika informacji zostało zdefiniowane w wielu aktach prawnych, m.in. w: k.c., 

Ustawie Timeshare oraz u.o.p.k.  

 

Główne cechy jakie musi posiadać nośnik to: trwałość (dokument nie może zostać usunięty przez 

określony czas), dostępność (każda ze stron ma możliwość odtworzenia informacji w odpowiednim dla 

siebie czasie i ta możliwość nie jest uzależniona od działania innej ze stron) oraz integralność 

(dokument od momentu złożenia oświadczenia woli nie zostanie zmieniony). 

 

Nośnik, na którym zostaje zapisana informacja  jest elementem koniecznym dokumentu. Bowiem to 

zapisane na nim dane posiadają walor dowodowy. Pojęcie to jest szczególnie ważne z uwagi na art. 

773 k.c., który stanowi, iż dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego 

treścią. 

 

TC umożliwiający podpisywanie dokumentów spełnia ww. kryteria. Jak już wskazano powyżej dokument 

po opatrzeniu go podpisem zapisywany jest w blockchain i nie ma możliwości jego modyfikacji. 

Natomiast każda ze stron poprzez otrzymanie odpowiedniego linka i hasła posiada dostęp do  

podpisanego dokumentu. 
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VI. ANALIZA PRAWNA MOCY DOWODOWEJ DOKUMENTÓW PODPISANYCH PRZY UŻYCIU TC 

Z WYKORZYSTANIEM PODPISÓW OFEROWANYCH PRZEZ ASTRAXOX  

 

1. PODPIS KWALIFIKOWANY A INNE RODZAJE PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH 

Zgodnie z art. 781 k.c. oraz art. 25 ust. 2 Rozporządzenia eIDAS kwalifikowany podpis elektroniczny 

jest równoważny z podpisem odręcznym i ma równą mu moc dowodową (oryginał). Inne rodzaje 

podpisów elektronicznych gwarantują zachowanie formy dokumentowej w rozumieniu art. 772 k.c.  

 

2. FORMA DOKUMENTOWA CZYNNOŚCI PRAWNEJ  

We wrześniu 2016 r. do k.c. dodano art. 772 k.c. Wskazany przepis wprowadził do polskiego porządku 

prawnego nową formę czynności prawych – formę dokumentową. Forma dokumentowa czynności 

prawnej jest, zgodnie z postanowieniami nowelizacji, uznana za zachowaną, gdy oświadczenie woli 

zostanie złożone w postaci dokumentu, umożliwiającego ustalenie osoby składającej to oświadczenie, 

przy czym niekonieczne jest podpisanie dokumentu. Drugorzędną kwestią jest fizyczna postać nośnika 

– może to być papier, ale także plik komputerowy – ważne by sposób zapisania informacji umożliwiał 

jej utrwalenie i odtworzenie. Dodatkowo, należy wskazać, iż najistotniejszym wymogiem dla ustalenia 

złożenia oświadczenia w formie dokumentowej pozostaje istnienie samego dokumentu, czyli nośnika 

informacji umożliwiającego zapoznanie się z jej treścią, w rozumieniu art. 773 k.c. Przykładem formy 

dokumentowej może być skan, wydruk e-mail, sms. Zatem należy stwierdzić, iż dokument opatrzony 

innym niż kwalifikowany podpisem elektronicznym np. podpisem prostym, podpisem odręcznym, 

podpisem SMS czy podpisem odręcznym wraz z podpisem SMS oferowanym przez Astrafox stanowi 

formę dokumentową w myśl art. 772 k.c.  

 

3. PEŁNA MOC DOWODOWA DOKUMENTÓW PODPISANYCH ELEKTRONICZNIE W 

POSTĘPOWANIU CYWILNYM 

Wskazane wyżej regulacje wymusiły wprowadzenie zmian w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks 

postępowania cywilnego (dalej także jako: „k.p.c.”) oraz umożliwienie używania dokumentów 

elektronicznych jako dowodów w procesie cywilnym. Zgodnie z art. 2431 k.p.c. przepisy oddziału 

dotyczące dowodu z dokumentów stosuje się do dokumentów zawierających tekst, umożliwiających 

ustalenie ich wystawców. Przepis ten jest skutkiem wprowadzenia m.in. ww. formy dokumentowej. 

Znajduje on zastosowanie do tych dokumentów, które łącznie spełniają dwa warunki: po pierwsze 

zawierają tekst, a po drugie można ustalić tożsamość ich wystawców. W konsekwencji należy przyjąć, 

że będzie odnosić się zarówno do dokumentów w formie pisemnej i elektronicznej, jak i w formie 

dokumentowej, pod warunkiem że spełnią wskazane kryteria. Co za ty idzie, należy stwierdzić, iż na 

podstawie wskazanego przepisu dokumenty podpisywane za pomocą TC (podpisem prostym, 

podpisem odręcznym, podpisem SMS, podpisem odręcznym wraz z podpisem SMA, podpisem 

kwalifikowanym) mogą stanowić dowód w postępowaniu cywilnym. Będą one podlegać takiej samej 

analizie jak dokumenty podpisywane tradycyjnie (w wersji papierowej). 

 

Dodatkowo, art. 245 k.p.c. wskazuje, iż  dokument prywatny sporządzony w formie pisemnej albo 

elektronicznej stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w 

dokumencie. Domniemanie to można obalić przeciwdowodem. Wskazany przepis odnosi się do 

dokumentów w formie pisemnej, jak i elektronicznej, które są opatrzone podpisem (odpowiednio 

własnoręcznym lub elektronicznym). Treść art. 245 k.p.c. wskazuje, iż niezbędnym elementem 

dokumentu jest podpis osoby, którym w nim złożyła stosowne oświadczenie. Anonim nie stanowi 

dokumentu w rozumieniu tego artykułu.  

 

Podkreślenia wymaga jednakże fakt, iż obecnie nie ma utartej praktyki sądowej w przedmiocie 

przeprowadzania dowodów z dokumentów elektronicznych. W skrajnych przypadkach dokumenty 
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elektroniczne mogą stanowić także dowód na podstawie art. 308 k.p.c. Przywołany przepis wskazuje, 

iż dowody z innych dokumentów niż wymienione w art. 2431 k.p.c., w szczególności zawierających zapis 

obrazu, dźwięku albo obrazu i dźwięku, sąd przeprowadza, stosując odpowiednio przepisy o dowodzie 

z oględzin oraz o dowodzie z dokumentów. Zatem, różnicą między wskazanymi regulacjami jest 

możliwość przeprowadzenia w niniejszym przypadku dowodu z oględzin.  Analizie na podstawie art. 

308 k.p.c. mogą zostać poddane dokumenty opatrzone: podpisem prostym, podpisem odręcznym 

podpisem SMS  oraz podpisem odręcznym wraz podpisem SMS. Wskazany przepis stosowany jest 

także do przeprowadzenia dowodu z wydruku czy kopii.  

 

PODSUMOWUJĄC: na podstawie wskazanych powyżej przepisów prawa dokumenty podpisywane za 

pomocą TC przy użyciu podpisu prostego, podpisu odręcznego, podpisu SMS, podpisu odręcznego 

wraz z podpisem SMA, podpisu kwalifikowanego) mogą stanowić dowód w postępowaniu cywilnym. Co 

do zasady, będą one podlegać takiej samej analizie jak dokumenty podpisywane tradycyjnie (w wersji 

papierowej). Jednakże, z uwagi na niewielkie doświadczenie sądów polskich z dokumentami 

podpisywanymi elektronicznie, dokumenty opatrzone: podpisem prostym, podpisem odręcznym 

podpisem SMS  oraz podpisem odręcznym wraz podpisem SMS mogą zostać poddane analizie na 

podstawie art. 308 k.p.c., wówczas sąd przeprowadzi dowód, stosując odpowiednio przepisy o 

dowodzie z oględzin oraz o dowodzie z dokumentów. 

 

4. DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE JAKO DOWÓD W INNEGO RODZAJU 

POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH 

1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej także jako: 

„k.p.a.”). Na podstawie k.p.a. dokument opatrzony podpisem elektronicznym może być dowodem 

w postępowaniu administracyjnym. Zgodnie z art. 75 § 1 k.p.a.  w postępowaniu administracyjnym 

jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest 

sprzeczne z prawem. W drugim zdaniu powołanego przepisu ustawodawca podał przykładowe 

dowody: dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Jednocześnie zgodnie z 

art. 80 k.p.a. organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału 

dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. W związku z powyższym w doktrynie 

stwierdzono, że w postępowaniu administracyjnym obowiązuje zasada swobodnej oceny 

dowodów. W świetle tej zasady daną okoliczność można udowodnić każdym dopuszczalnym 

środkiem dowodowym, zatem także dokumentem opatrzonym każdym podpisem elektronicznym, 

nie tylko kwalifikowanym.  

2) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (dalej także jako: „k.k.”). Zgodnie z art. 115 § 14 

k.k., dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane 

określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku 

prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 3 

marca 2011 r., sygn. akt: V KK 311/10 stwierdził, iż: „art. 115 § 14 k.k. wskazuje jedynie, jakie 

dokumenty znajdują się pod ochroną prawa karnego, a więc określa przedmiot ochrony prawnej 

przy przestępstwach skierowanych przeciwko wiarygodności dokumentów. Określony przedmiot 

nie musi być jednak dokumentem w rozumieniu karnoprawnym, aby być dowodem z dokumentu w 

rozumieniu karnoprocesowym. (…) Dokumentem w znaczeniu procesowym jest bowiem każda 

treść pojęciowa, która została utrwalona graficznie lub w inny sposób w jakimś przedmiocie, a nie 

jest on wyłączony jako dowód w świetle zakazów i reguł dowodowych.”. Zasadą jest, iż dowodem 

w postępowaniu karnym jest każdy dopuszczalny przez prawo środek procesowy służący do 

dokonania ustaleń faktycznych, czyli taki, którego celem jest ustalenie okoliczności mających 

znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. W postępowaniu karnym, na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego obowiązuje zasada swobodnej oceny dowodów.  

Tym samym dokumenty elektroniczne, podobnie jak inne środki dowodowe, podlegają ogólnym 

zasadom postępowania dowodowego, bez względu na to jakim rodzajem podpisu elektronicznego 

zostały opatrzone (brak wymogu podpisywania podpisem kwalifikowanym).   
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VII. PODSUMOWANIE ANALIZY PRAWNEJ  DOKUMENTÓW PODPISANYCH ELEKTRONICZNIE 

PRZY UŻYCIU TC Z WYKORZYSTANIEM PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH OFEROWANYCH 

PRZEZ ASTRAFOX SP. Z O.O.    

1. Przy wyborze podpisu elektronicznego należy szczegółowo zweryfikować zakres czynności, do 

których ma on służyć, aby wybrać właściwy rodzaj podpisu dla wykonywanych czynności. 

2. Przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych przepisy prawa wymagają wprost 

zachowania formy pisemnej (np. zawarcie umowy leasingu, zgodnie z art. 7092 k.c.), wówczas 

zastosowanie będzie miał wyłącznie podpis kwalifikowany.   

3. Przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych przepisy prawa wymagają wprost 

zachowania formy aktu notarialnego (np. przeniesienie własności nieruchomości, zgodnie z art. 

158 k.c.), wówczas żaden z elektronicznych podpisów nie może zostać zastosowany, nawet 

podpis kwalifikowany. 

4. TC spełnia kryteria trwałego nośnika w rozumieniu m.in. art. 773 k.c., art. 2 pkt 4 u.o.p.k. oraz 

art. 6 pkt 5 Ustawy Timeshare z uwagi na posiadanie cech trwałości, dostępności i integralności. 

5. AMODIT oraz TC spełniają wymagania bezpieczeństwa określone w Rozporządzeniu eIDAS 

polegające na zminimalizowaniu możliwości ingerencji osób nieuprawnionych do dostępu do 

podpisanego przez Strony dokumentu oraz zapewniające ochronę przed jakąkolwiek 

modyfikacją w treść dokumentu.  

6. Treść dokumentu podpisanego przy użyciu TC znana jest wyłącznie Stronom podpisującym, 

poprzez zaszyfrowanie treści specjalnym kluczem oraz zapisaniem w blockchain 

zapewniającym jego niezmienność i autentyczność.    

7. Astrafox wdrożył wszelkie wymagane prawem zasady bezpieczeństwa ochrony danych 

osobowych oraz zabezpieczenia informatyczne zapewniające najwyższą ochronę danych 

zapisanych w AMODIT i TC.  

 

VIII. PODSUMOWANIE ANALIZY PRAWNEJ MOCY DOWODOWEJ DOKUMENTÓW 

PODPISANYCH ELEKTRONICZNIE PRZY UŻYCIU TC W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA. 

1. Rozporządzenie eIDAS obowiązuje wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej i jest 

bezpośrednio stosowane, zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W 

związku z tym podpisy elektroniczne oferowane przez ASTRAFOX mogą być stosowane na 

terenie całej Unii Europejskiej. 

2. Podpisanie dokumentu za pośrednictwem TC kwalifikowanym podpisem elektronicznym ma 

walor dokumentu podpisanego odręcznie stosownie do art. 781 k.c. i art. 25 ust. 2 

Rozporządzenia eIDAS.  

3. Pozostałe podpisy elektroniczne oferowane przez Astrafox tj. podpis prosty, podpis odręczny, 

podpis SMS oraz podpis odręczny wraz z podpisem SMS gwarantują zachowanie formy 

dokumentowej, zgodnie z art. 772 k.c.  

4. Dokument podpisany przy użyciu TC z wykorzystaniem podpisów oferowanych przez Astrafox 

stosownie do 772 k.c.  stanowi oświadczenie woli umożliwiające ustalenie osoby składającej to 

oświadczenie.  

5. Dokument opatrzony podpisem elektronicznym (tj. podpisem prostym, podpisem odręcznym, 

podpisem SMS, podpisem odręcznym wraz z podpisem SMS, podpisem kwalifikowanym) może 

stanowić dowód w postępowaniu cywilnym, administracyjnym i karnym (na podstawie art. 2431 

k.p.c., art. 245 k.p.c., art. 308 k.p.c., art. 75 § 1 k.p.a., 80 k.p.a., art. 7 k.p.k.).  
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