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Ustawa Modelowa UNCITRAL o podpisach elektronicznych 
Zgromadzenie Ogólne, 

 

Przywolujac rezolucje 2205 (XXI) z dnia 17 grudnia 1966 roku, która ustanowilo Komisje 
Miedzynarodowego Prawa Handlowego ONZ, zlecajac prowadzenie prac nad postepujaca 
harmonizacja i unifikacja miedzynarodowego prawa handlowego i w tym odniesieniu branie pod 
uwage interesów wszystkich ludzi, a w szczególnosci tych z panstw rozwijajacych sie, ze wzgledu 
na postepujacy rozwój miedzynarodowego handlu, 

Zwracajac uwage, ze wzrastajaca ilosc transakcji w handlu miedzynarodowym dokonuje sie za 
posrednictwem srodków komunikacji powszechnie uznawanych za handel elektroniczny, który 
wiaze sie z wykorzystaniem alternatywnych do opartych na papierze form komunikacji, 
przechowywania i poswiadczania informacji, 

Przywolujac rekomendacje o wartosci prawnej zapisów komputerowych przyjeta przez Komisje w 
1985 roku na osiemnastej sesji oraz ustep 5 punkt (b) Rezolucji 40/71 Zgromadzenia Ogólnego z 
dnia 11 grudnia 1985 roku, w którym Zgromadzenie powolalo Rzady i organizacje 
miedzynarodowe do podjecia dzialan, gdzie konieczne, w zgodzie z rekomendacja Komisji tak, aby 
zapewnic bezpieczenstwo prawne w kontekscie jak najszerzej mozliwego uzycia automatycznego 
przetwarzania danych w handlu miedzynarodowym, 

Przywolujac równiez Prawo Modelowe o Handlu Elektronicznym, przyjete przez Komisje na 29 
sesji w 1996 roku, uzupelnione przez dodatkowy artykul 5' przyjety na 31 sesji w 1998 roku i ustep 
2 Rezolucji 51/162 Zgromadzenia Ogólnego z 16 grudnia 1996, w którym Zgromadzenie 
rekomenduje wszystkim Panstwom, aby przychylnie rozwazyly Prawo Modelowe w tworzeniu lub 
zmianie wlasnego prawa, z uwagi na koniecznosc ujednolicenia praw stosowanych do 
alternatywnych do opartych na papierze metod komunikowania i przechowywania informacji, 

Przekonani, ze Prawo Modelowe o Handlu Elektronicznym jest doniosla pomoca w umozliwianiu 
lub ulatwianiu stosowania handlu elektronicznego, co potwierdza wykorzystanie tego Prawa 
Modelowego do tworzenia ustawodawstwa w wielu panstwach oraz uniwersalne jego stosowanie 
jako istotnego odnosnika w dziedzinie prawa handlu elektronicznego, 

Dbajac o doniosla uzytecznosc nowych technologii, wykorzystywanych do identyfikacji osób w 
handlu elektronicznym i powszechnie odnoszacych sie do podpisu elektronicznego, 

Zyczac sobie, aby stworzyc na podstawowych zasadach zakreslonych w artykule 7 Ustawy 
Modelowej o Handlu Elektronicznym, majac w perspektywie wypelnienia funkcji podpisu w 
srodowisku elektronicznym, majac na wzgledzie promowanie zaufania do podpisów 
elektronicznych dla osiagania skutków prawnych, gdzie takie podpisy elektroniczne sa 
funkcjonalnie równe podpisom odrecznym, 

Przekonani, ze pewnosc prawna w handlu elektronicznym bedzie wzmocniona harmonizacja 
pewnych zasad prawnego uznawania podpisów elektronicznych opartych na zasadach 
technologicznej neutralnosci oraz stworzeniem metod oceny praktycznej niezawodnosci i 
handlowej adekwatnosci, na zasadach technologicznej neutralnosci, 

Wierzac, ze Ustawa Modelowa o Podpisach Elektronicznych stanowic bedzie przydatne 
uzupelnienie Ustawy Modelowej o Handlu Elektronicznym i znaczaco pomoze Panstwom we 
wzmocnieniu ich ustawodawstwa, które rzadzi wykorzystaniem nowoczesnych technik 
potwierdzania autentycznosci i w tworzeniu przepisów prawa w tej dziedzinie tam, gdzie jeszcze 
takie nie istnieja, 

Bedac zdania, ze ustanowienie ustawy modelowej, aby ulatwic stosowanie podpisów 
elektronicznych w sposób akceptowalny przez Panstwa o róznych systemach prawnych, 
spolecznych i ekonomicznych, moze równiez przyczynic sie do rozwoju harmonijnych zwiazków 
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ekonomicznych w handlu miedzynarodowym, 

1.Wyraza uznanie dla Komisji ONZ ds. Miedzynarodowego Prawa Handlowego dla 
skompletowania i przyjecia Prawa Modelowego o Podpisach Elektronicznych zawartego w 
zalaczniku do tej Rezolucji i za przygotowanie przewodnika do tworzenia prawa w oparciu o 
Prawo Modelowe; 

2.Zaleca wszystkim Panstwom, aby przychylnie rozwazyly uwzglednienie Prawa Modelowego o 
Podpisach Elektronicznych i Prawa Modelowego o Handlu Elektronicznym, przyjetego w 1996 i 
uzupelnionego w 1998 roku, gdy beda tworzyly lub uzupelnialy wlasne prawo, uwzgledniajac 
potrzebe ujednolicenia praw stosowanych do alternatywnych do opartych na papierze form 
komunikacji, przechowywania i potwierdzania autentycznosci informacji; 

3.Zaleca tez, aby wszystkie starania do zapewnienia ze Prawo Modelowe o Handlu Elektronicznym 
i Prawo Modelowe o Podpisach Elektronicznych, wraz z przewodnikami do tworzenia prawa 
staly sie powszechnie znane i dostepne.  

 

85 spotkanie plenarne 

12 grudnia 2001 roku 
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Artykul 1. Zakres zastosowania 
Ustawe stosuje sie do podpisów elektronicznych uzywanych w odniesieniu do czynnosci 
handlowych. Ustawa nie zmienia norm prawa, majacych na celu ochrone konsumentów. 

Artykul 2 .Definicje 
Dla celów tej ustawy: 

a) “Podpis elektroniczny” oznacza dane w formie elektronicznej dolaczone lub logicznie powiazane 
z przekazem danych, które moga byc uzyte do identyfikacji podpisujacego w zwiazku z przekazem 
danych oraz do oznaczenia aprobaty informacji zawartych przekazie danych; 

b) “Certyfikat” oznacza wiadomosc albo inny zapis potwierdzajacy zwiazek miedzy podpisujacym 
a danymi sluzacymi do stworzenia podpisu; 

c) “Przekaz danych” oznacza informacje wygenerowana, wyslana, otrzymana lub przechowywana 
za pomoca srodków elektronicznych, optycznych lub podobnych, w tym min. dane przesylane 
elektronicznie (EDI), poczta elektroniczna, telegram, teleks lub telekopiarka; bedaca aktem 
dzialania danej osoby albo pelnomocnika, wystepujacego w imieniu osoby, która reprezentuje; 

d) “Podpisujacy” (“Sygnatariusz”) oznacza osobe, która posiada dane do tworzenia podpisu i dziala 
we wlasnym imieniu albo w imieniu osoby, która reprezentuje; 

e) “Dostawca uslug certyfikujacych” oznacza osobe, która wydaje certyfikaty i moze dostarczac 
innych uslug zwiazanych z podpisami elektronicznymi; 

f) “Osoba powiazana” oznacza osobe, która moze dzialac na podstawie certyfikatu lub podpisu 
elektronicznego. 

Artykul 3. Równe traktowanie (róznych) technologii podpisu 
Zaden przepis tej ustawy, poza artykulem 5 nie powinien byc stosowany w celu wylaczenia, 
ograniczenia albo pozbawienia skutków prawnych jakiejkolwiek metody tworzenia podpisu 
elektronicznego, która spelnia wymagania opisane w artykule 6, ustep 1, albo w przeciwnym razie, 
spelnia wymagania wlasciwego prawa. 

Artykul 4. Interpretacja 
1.Przy interpretacji tej ustawy nalezy miec na wzgledzie jego miedzynarodowy charakter i potrzebe 

promowania jednolitosci jego stosowania oraz poszanowanie dobrej wiary. 

2.Kwestie mieszczace sie  w zakresie kognicji tej ustawy, które nie zostaly bezposrednio 
uregulowane, powinny byc ustalone w oparciu o podstawowe zasady, na których ustawa jest 
oparta. 

Artykul 5. Zmiany umowne 
Przepisy ustawy moga zostac pozbawione swej mocy lub zmienione w drodze umowy, chyba ze 
umowa nie bedzie prawnie obowiazujaca lub skuteczna pod rzadami stosowanego prawa. 

Artykul 6. Wypelnienie wymagan dla podpisu 
1.W przypadkach, w których prawo wymaga podpisu osoby, wymaganie to jest spelnione dla 

przekazu danych, jesli uzyty podpis elektroniczny jest godny zaufania jako odpowiedni do celu, 
dla którego przekaz danych zostal stworzony lub przekazany, w swietle wszystkich okolicznosci, 
wlaczajac w to jakiekolwiek stosowne porozumienie stron; 

2.Ustep 1 ma zastosowanie, gdy wymagania tam opisane sa w formie zobowiazania lub gdy prawo 
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wyznacza bezposrednio skutki braku podpisu; 

3.Podpis elektroniczny jest uznawany za odpowiedni, by spelnial wymagania opisane w ustepie 1, 
jesli: 

a) dane niezbedne do stworzenia podpisu elektronicznego w kontekscie, do którego zostaly 
uzyte, sa powiazane z podpisujacym i z zadna inna osoba; 

b) dane niezbedne do stworzenia podpisu elektronicznego byly w momencie zastosowania 
podpisu pod kontrola podpisujacego i zadnej innej osoby; 

c) jakakolwiek zmiana na podpisie elektronicznym uczyniona po momencie zastosowania 
podpisu jest mozliwa do wykrycia; 

d) gdy celem prawnych wymogów dla podpisu elektronicznego jest gwarancja integralnosci 
informacji, do której dany podpis sie odnosi, jakakolwiek zmiana dokonana na tej informacji po 
momencie zastosowania podpisu jest mozliwa do wykrycia; 

4.Ustep 3 nie ogranicza zdolnosci jakiejkolwiek osoby do: 

a) ustalenia w jakikolwiek inny sposób, w celu spelnienia wymagan dla pewnosci podpisu 
elektronicznego, opisanych w ustepie 1; lub 

b) podania wiekszej ilosci dowodów na nierzetelnosc podpisu elektronicznego, 

5.Postanowienia tego artykulu nie maja zastosowania w nastepujacych przypadkach: [...]  

Artykul 7. Spelnienie wymagan z artykulu 6 
1.[Jakakolwiek osoba, organ, urzad, zarówno publiczny jak i prywatny, okreslony przez Panstwo 

jako wlasciwy] moze okreslic, który podpis elektroniczny spelnia wymagania zawarte w 
postanowieniach artykulu 6 tej ustawy. 

2.Postanowienia przyjete w ustepie 1 sa zgodne z przyjetymi standardami miedzynarodowymi. 

3.Zadne z postanowien tego artykulu nie wywiera wp lywa na dzialanie norm prawa prywatnego 
miedzynarodowego. 

Artykul 8. Zachowanie sygnatariusza (podpisujacego) 
1.Gdy dane sluzace do stworzenia podpisu elektronicznego, moga zostac wykorzystane do 

stworzenia podpisu wywierajacego skutki prawne, kazdy podpisujacy: 

a) zachowuje nalezyta starannosc w celu unikniecia nieautoryzowanego uzycia nalezacych do 
niego danych niezbednych do stworzenia podpisu elektronicznego; 

b) bez zbednej zwloki wykorzysta udostepnione przez dostawce uslug certyfikacyjnych srodki na 
podstawie artykulu 9 tej ustawy albo w przeciwnym przypadku dolozy wszelkich staran, by 
zawiadomic, kogokolwiek, kogo z uzasadnionych przyczyn podpisujacy podejrzewa, ze opiera 
sie na podpisie elektronicznym lub dostarcza uslug wspierajacych podpis elektroniczny, jesli: 

(i)podpisujacy wie, ze dane sluzace do stworzenia podpisu elektronicznego zostaly przejete; lub 

(ii)okolicznosci znane podpisujacemu daja podstawe do zaistnienia powaznego ryzyka, ze dane 
niezbedne do stworzenia podpisu elektronicznego mogly zostac przejete; 

c) gdy certyfikat jest uzywany do wsparcia podpisu elektronicznego, doklada nalezytej 
starannosci, aby zapewnic dokladnosc i zupelnosc wszystkich istotnych istotnych upowaznien, 
wydanych przez podpisujacego tak, ze sa relewantne do certyfikatu przez caly cykl jego 
waznosci lub ze sa wlaczone do certyfikatu. 
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Artykul 9. Zachowanie certyfikowanych dostawców uslug 
W przypadkach gdy dostawca uslug certyfikacyjnych dostarcza uslug wspierajacych podpis 
elektroniczny, który moze zostac uzyty dla wywolania skutków prawnych jako podpis, dostawca 
uslug certyfikacyjnych powinien: 

(a) dzialac na podstawie upowaznien uzyskanych przez siebie w zgodzie za stosowana polityka i 
praktyka; 

(b) dochowac nalezytej starannosci, aby zapewnic dokladnosc (scislosc) i zupelnosc wszystkich 
istotnych upowaznien, stworzonych przez siebie tak, aby byly relewantne do certyfikatu przez caly 
cykl waznosci albo zeby byly wlaczone do certyfikatu; 

(c) dostarczac dostepnych srodków umozliwiajacych stronie zaleznej upewnienie sie na podstawie 
certyfikatu: 

(i)co do tozsamosci dostawcy uslug certyfikacyjnych; 

(ii)ze podpisujacy, który zostal rozpoznany w certyfikacie ma wladze nad danymi do stworzenia 
podpisu w momencie, gdy certyfikat zostal wydany; 

(iii)dane do stworzenia podpisu byly wazne w momencie, gdy certyfikat byl wydany lub wczesniej; 

(d) dostarcza dostepnych srodków umozliwiajacych stronie zaleznej upewnienie sie, gdzie 
stosowne, na podstawie certyfikatu lub w jakikolwiek inny sposób co do: 

(i)metody uzytej do identyfikacji podpisujacego; 

(ii)istnienia jakiegokolwiek ograniczenia co do celu lub wartosci, dla której dane do stworzenia 
podpisu lub certyfikat moga byc wykorzystane; 

(iii)faktu, ze dane do stworzenia podpisu sa wazne i nie zostaly przejete; 

(iv)istnienia jakiegokolwiek ograniczenia lub rozszerzenia zakresu odpowiedzialnosci, 
zastrzezonego przez dostawce uslug certyfikacyjnych; 

(v)w przypadku istnienia srodków, o których podpisujacy ma obowiazek powiadomic na podstawie 
ustepu 1 punkt (b) artykulu 8 ustawy; 

(vi)oferty czasowego przywrócenia uslug; 

(e) gdy uslugi opisane w punkcie (d)(v) zostaly zaoferowane, dostarczyc podpisujacemu srodków, 
aby dokonal powiadomienia zgodnie artykulem 8 ustep 1 punkt (b) ustawy, i, gdy uslugi opisane w 
punkcie (d) (vi) zostaly zaoferowane, zapewnic dostepnosc czasowo przywróconych uslug. 

(f) wykorzystywac do swiadczenia swoich uslug systemów, procedur i zasobów ludzkich godnych 
zaufania. 

2.Dostawca uslug certyfikacyjnych ponosi prawne konsekwencje swoich zaniedban w spelnieniu 
wymagan opisanych w ustepie 1. 

Artykul 10. Wiarygodnosc 
Dla celów okreslonych w ustepie 1 punkt (f) artykulu 9 ustawy, aby ustalic, czy lub w jakich 
granicach, systemy, procedury i zasoby ludzkie wykorzystywane przez dostawce uslug 
internetowych sa wiarygodne, nalezy miec na wzgledzie nastepujace czynniki: 

(a) finansowe i ludzkie zasoby, wlaczajac w to istnienie srodków zabezpieczajacych; 

(b) jakosc sprzetu i systemów oprogramowania; 

(c) procedury tworzenia certyfikatów, aplikacji dla certyfikatów i przechowywania danych; 

(d) dostepnosc informacji dla podpisujacych, zidentyfikowanych w certyfikatach i dla 
 potencjalnych osób zaleznych; 
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(e) systematycznosc i zasieg kontroli niezaleznego podmiotu; 

(f) istnienie deklaracji dokonanej przez Panstwo, podmiotu akredytujacego lub dostawcy uslug 
certyfikacyjnych dotyczace zgodnosci z lub spelnienia powyzej wymienionych czynników; lub 

(g) jakiekolwiek inne stosowne czynniki. 

Artykul 11. Zachowanie stron zaleznych 
Strona zalezna ponosi konsekwencje prawne swojego zaniedbania w: 

(a) dokonaniu zasadnych kroków w celu zweryfikowania rzetelnosci podpisu elektronicznego; lub 

(b) dokonaniu zasadnych kroków, gdy podpis elektroniczny jest wsparty certyfikatem, 
 polegajacych na: 

(i) weryfikacji waznosci, zawieszenia lub przywrócenia waznosci certyfikatu; 

(ii) stwierdzeniu istnienia jakichkolwiek ograniczen w odniesieniu do certyfikatu. 

Artykul 12. Uznawanie zagranicznych certyfikatów i podpisów 
elektronicznych 
1.Dla swej prawnej skutecznosci podpis elektroniczny lub certyfikat, albo dla ustalenia granic 

prawnej skutecznosci, podpis elektroniczny lub certyfikat bezwzglednie powinien zawierac: 

(a) polozenie geograficzne, okreslajace gdzie certyfikat zostal wydany albo gdzie podpis 
elektroniczny zostal stworzony lub wykorzystany; 

(b) polozenie geograficzne miejsca prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez wydawce albo 
podpisujacego. 

2. Certyfikat wydany poza granicami [Panstwa wydajacego ustawe] ma te sama skutecznosc 
prawna w [Panstwie wydajacym Ustawe] co certyfikat wydany w [Panstwie wydajacym 
Ustawe], jesli zapewnia rzeczywista równosc poziomu rzetelnosci. 

3.Podpis elektroniczny stworzony lub uzywany poza granicami [Panstwa wydajacego Ustawe] ma 
te sama skutecznosc prawna co podpis elektroniczny stworzony lub uzywany w [Panstwie 
wydajacym Ustawe], jesli zapewnia rzeczywista równosc poziomu rzetelnosci; 

4.Aby okreslic czy certyfikat albo podpis elektroniczny zapewnia rzeczywista równosc poziomu 
rzetelnosci dla celów ustepów 2 i 3 tego artykulu nalezy miec na wzgledzie miedzynarodowe 
standardy i inne odpowiednie czynniki. 

5.Gdzie, nie baczac na ustep 2, 3 i 4 tego artykulu, strony umawiaja sie miedzy soba, ze beda 
uzywac okreslonych typów podpisów elektronicznych lub certyfikatów, umowa ta jest 
traktowana jako wystarczajaca dla celów uznania ich, chyba ze umowa ta nie bylaby wazna lub 
skuteczna pod stosowanym prawem. 

 


