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Obecne problemy związane z pojęciem dokumentu elektronicznego 

- Rozproszenie w wielu aktach prawnych

- Niespójność terminologiczna 



ROZPROSZENIE 

Art. 3 pkt. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  dokument elektroniczny to stanowiący 
odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym 
nośniku danych

Art. 2 pkt 3 Dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania 
informacji sektora publicznego : dokument oznacza: a) jakąkolwiek treść niezależnie od zastosowanego nośnika (zapisaną na papierze 
lub zapisaną w formie elektronicznej lub zarejestrowaną w formie dźwiękowej, wizualnej albo audiowizualnej; b) każdą część tej 
treści. 

Art. 3 pkt 35 Rozporządzenia 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 uchylającym dyrektywę 
1999/93/WE dokument elektroniczny oznacza każdą treść przechowywaną w postaci elektronicznej, w szczególności tekst lub 
nagranie dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne 

Art. 115 § 14 Kodeksu Karnego dokument to 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.

Art. 773 Kodeksu Cywilnego  Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią



Niespójność terminologiczna 

Dokument według prawnych definicji może być zarówno treść, przedmiot, informacja, zbiór danych jak i

nośnik. Może być on zapisany na papierze, lub w postaci elektronicznej, może być utrwalony w formie

graficznej, dźwiękowej lub audiowizualnej.

Zasadne wydaje się uzgodnienie stanowisk w zakresie definiowania dokumentów elektronicznych. 

Rozbieżności elementu konstytutywnego - zbiór danych, nośnik, treść, może prowadzić do wielu problemów 

interpretacyjnych, w których jako dokument będzie chroniony nośnik (np. pendrive), a nie informacja na nim 

utrwalona.
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