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NIERUCHOMOŚCI 
2.2 ZAWARCIE UMOWY 

2.2.1 TWORZENIE UMÓW ONLINE 

ABSTRAKT 

Czy umowy online są prawnie wiążące? Kiedy zawierana jest umowa? Czy potrzebujemy jednolitego 
systemu regulacyjnego? 
W każdym razie, niewiele jest procesów dostępnych dla tworzenia e-kontraktów, w tym nowych 
sposobów komunikacji, takich jak poczta elektroniczna, Internet, itp. Jednak infrastruktura 
technologiczna musi być traktowana poważnie, aby stworzyć skuteczną i prawnie ważną umowę online.  
 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

 
Wszystkie uzgodnienia handlowe powinny być sfinalizowane i zatwierdzone w formie umowy. Umowy 
elektroniczne rewolucjonizują branżę prawniczą, ponieważ stają się coraz bardziej popularne, 
ustanawiając nowy sposób zawierania umów.  Nieruchomości to jedna z dziedzin, w których szeroko 
stosowane są e-kontrakty.   
 
E-kontrakty mogą mieć wiele form i mogą być stosowane na różne sposoby. Typowym przykładem 
umowy elektronicznej jest taka, którą pisze się na komputerze, wysyła się ją do klienta lub partnera 
biznesowego i odsyła się ją z powrotem z podpisem elektronicznym oznaczającym akceptację. 
Alternatywnie, można wykorzystać stronę internetową do tworzenia, dystrybucji, podpisywania, 
zarządzania i przechowywania umów elektronicznych (czytaj kolejne działanie: Oprogramowanie do 
zarządzania kontraktami elektronicznymi). 
 
W dziedzinie nieruchomości coraz większą popularnością cieszą się e-kontrakty. Jest to łatwy, szybki i 
niezawodny sposób na poprawę efektywności procesu wynajmu i sprzedaży nieruchomości, 
zapobiegający regularnym opóźnieniom i wyzwaniom związanym z procesem przygotowania umów 
ręcznie spisywanych.   
 
W sektorze nieruchomości, e-kontrakty są postrzegane, jako niezbędny etap w dążeniu do całkowitej 
cyfryzacji branży. Bardzo ważne jest jednak, aby umowa była starannie napisana i była zgodna z prawem 
i przepisami danego kraju.  
 
Jak stworzyć e-kontrakt? 
Treść umowy elektronicznej nie różni się znacząco od umowy sporządzonej atramentem. Możesz 
wykorzystać poprzednie umowy, zapisać je na swoim komputerze i wysyłać online wśród swoich 
klientów i partnerów. Dodatkowo, istnieje szeroka gama platform wspomagających tworzenie e-
kontraktu (czytaj kolejne działanie: Oprogramowanie do zarządzania kontraktami elektronicznymi). 
 
Ważne jest, abyś upewnił się, że przestrzegasz prawa i przepisów swojego kraju. Zalecamy, abyś 
skonsultował się z wykwalifikowanym prawnikiem biznesowym, który poprowadzi Cię przez cały proces. 
Ogólnie rzecz biorąc, jak wspomniano powyżej, prawo tradycyjnych umów ma zastosowanie również do 
umów elektronicznych. Umowa elektroniczna z podpisem elektronicznym jest tak samo ważna i 
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wykonalna jak tradycyjna umowa papierowa. Zazwyczaj w obu przypadkach wymagane są te same 
podstawowe wymogi prawnie wiążącej umowy: oferta, akceptacja oferty, zdolność do zapłaty, forma 
zapłaty, itp. 
 

TYP DZIAŁANIA 

Proste działania, które mogą być wdrożone natychmiastowo bez inwestycji. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Do przygotowania umowy potrzeba kilku dni. Koszt adwokata jest różny w zależności od kraju i systemu 
prawnego.  

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywna: 

• Kontrakty elektroniczne są użytecznym i bardzo odpowiednim rozwiązaniem dla branży 
nieruchomości. Dokładniej mówiąc, są one wygodne dla potencjalnych klientów, którzy znajdują 
się za granicą lub w przypadku klientów o wysokich obrotach. 

• Dodatkowo, w porównaniu z regularnymi opóźnieniami i wyzwaniami umów w wersji 
papierowej, są one szybkie i skuteczne.  

 
Negatywna: 

• Niektórzy klienci mogą oglądać e-kontrakty z podejrzliwością i mogą nie być skłonni do 
podpisania dokumentu online.  

• Musisz upewnić się, że przestrzegasz wszystkich praw i przepisów obowiązujących w danym 
kraju, aby umowa była prawnie wiążąca.   

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Po stworzeniu pierwszej e-umowy, nauczyłeś się jak dopełnić pewnych formalności i znalazłeś 
najbardziej odpowiedni dla swojej firmy sposób zarządzania procesem, który możesz wykorzystać w 
przyszłych umowach. Oszczędzi to Twojej firmie cennego czasu i zasobów. 

KOMPETENCJE ICT 

Średniozaawansowane 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Zaawansowana 

POZIOM E-SKLEPU 

Założony 
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2.2.2 OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA KONTRAKTAMI 

ELEKTRONICZNYMI 

ABSTRAKT 

Podczas gdy e-kontrakty szybko rozwijają się, jako centralny punkt transakcji e-handlowych, ważność i 
skuteczność e-ofert oraz ich akceptacja są niekiedy uważane za kwestię dyskusyjną. Aby pokonać 
wszelkie przeszkody, istnieje wiele narzędzi zmieniających koncepcję i sposób tworzenia e-kontraktów 
mogących przyczynić się do zwiększenia zaufania do zawierania umów online.  

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA 

Wciąż zaskakujące jest to, jak wiele firm zarządza swoimi procesami kontraktowymi poprzez korzystania 
zarówno z e-maili i drukowanych dokumentów. Cyfryzacja umów może być jednak trudnym procesem, 
zwłaszcza, jeśli nie jesteś wykształcony lub doświadczony informatycznie. Na szczęście, można znaleźć 
szeroki wachlarz stron internetowych, które mogą pomóc w tworzeniu umowy, gromadzeniu podpisów i 
przechowywaniu ich. Bezpieczniej, łatwiej i szybciej można generować, śledzić, utrzymywać bezpieczny 
dostęp, zarządzać tożsamością, weryfikować transakcje i chronić zasoby za pomocą własnej platformy 
internetowej. Stworzy to poczucie bezpieczeństwa i niezawodności dla Twojego klienta.  
 
Oprogramowanie do zarządzania umowami gromadzi wszystkie strony i umowy uczestniczące w 
negocjacjach na zaufanym nośniku/platformie. Wszystkie strony mogą zobaczyć zmiany i poprzednie 

https://www.cresinsurance.com/real-estate-electronic-client-communication/
https://www.inbrief.co.uk/contract-law/electronic-contracts/
https://www.inbrief.co.uk/contract-law/electronic-contracts/
https://www.cresinsurance.com/real-estate-electronic-client-communication/
https://www.upcounsel.com/types-of-real-estate-contracts
https://blog.ipleaders.in/all-that-you-should-know-about-e-contracts/
https://www.lawteacher.net/free-law-essays/contract-law/electronic-contracts.php
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wersje od momentu powstania umowy do jej podpisania. Platformy te zapewniają również szczegółowe 
raportowanie i analizę, powiadomienia oraz wiele różnych funkcji.  
 
Kilka przykładów takich platform to:  
 
ContractWorks 
 
Conga 
 
ContracRoom 
 
Concord 
 
Onit Contract Management  
 
Aby znaleźć najbardziej odpowiednią stronę dla Twojej firmy, będziesz musiał określić swoje potrzeby, 
możliwości i zasoby. Następnie „przejdź się po” wyżej wymienionych stronach internetowych (lub 
poszukaj czegoś, co bardziej Ci odpowiada) i zdecyduj się na tę, która najlepiej odpowiada Twojej firmie. 
Wiele z tych platform posiada bezpłatną opcję próbną, co może pomóc w podjęciu decyzji bez 
konieczności uiszczania opłaty.  
 
Prawdopodobnie będziesz miał starszych klientów, których umowy chcesz przenieść na platformę. 
Wskazane jest, aby najpierw przeprowadzić z nimi rozmowę na temat procesu i powodów, dla których 
zdecydowałeś się na wykorzystanie strony internetowej do zarządzania kontraktami w swojej firmie.  

TYP DZIAŁANIA 

Działania, które mają warunki wstępne i wymagają inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

Tworzenie umów online. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Wystarczy kilka godzin, aby sprawdzić i zdecydować, która strona jest najbardziej odpowiednia dla 
Ciebie i Twojej firmy. Jeśli chodzi o koszty, to różnią się one w zależności od wybranej platformy. Być 
może będziesz musiał płacić, co miesiąc za każdą umowę lub poniesiesz stałą opłatę.   

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywna: 

• Jest to szybki i łatwy sposób na tworzenie, monitorowanie, dystrybucję i utrzymanie kontraktu. 
• Daje to poczucie ważności i bezpieczeństwa. 
• Możesz łatwiej zarządzać transakcjami. 

• Możesz uniknąć problemów związanych z tradycyjnym zarządzaniem umowami na papierze, 
takich jak błędne wypełnianie formularzy, zgubienie kontraktów, itp. 

 Negatywna: 
• Stosunkowo wysoki koszt. 
• To działania wymaga pewnej podstawowej wiedzy technicznej. 

https://www.contractworks.com/
https://conga.com/
https://www.contractroom.com/
https://www.concordnow.com/
https://www.onit.com/
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SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Korzystanie z oprogramowania do zarządzania umowami może znacznie skrócić czas i zmniejszyć ilość 
wydawanych zasobów.  

KOMPETENCJE ICT 

Średniozaawansowane 
 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Zaawansowane 

POZIOM E-SKLEPU 

Założony 
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KWESTIE TRANSGRANICZNE 

n.d. 

 

2.2.3 PODPIS ELEKTRONICZNY I PODPISY CYFROWE 

ABSTRAKT 

Podpisanie umowy w sprawie nieruchomości to bardzo ekscytujący moment dla nowego agenta 
nieruchomości. Podpis czyni transakcję oficjalną i wkrótce agent dostanie swoją prowizję!  
Więc, jak zastosowanie mają w tym przypadku podpisy cyfrowe? 
 

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA  

 
 

Podpis jest najważniejszą częścią procesu kontraktacji. Jeśli chodzi o umowy 
online, istnieje wiele sposobów, aby podpisać dokument elektroniczny.  
Niektóre z nich to:  
 

• Wpisanie imienia i nazwiska do pola podpisu, 
• Wklejanie zeskanowanej wersji Twojego podpisu, 
• Kliknięcie przycisku "akceptuj", 
• Albo przy użyciu technologii kryptograficznej. 

 
Nie wszystkie te metody są tak samo niezawodne i bezpieczne. Na przykład, wpisanie swojego nazwiska 
do pola podpisu i skanowanie podpisu na papierze to dość niepewne sposoby, choć oba są prawnie 
wiążące.  
 
Bezpiecznym i pewnym typem podpisu są podpisy cyfrowe. Są one bardziej wiarygodne, ponieważ 
używają identyfikacji cyfrowej do uwierzytelniania osoby podpisującej. Następnie podpis jest wiązany 
elektronicznie z dokumentem poprzez szyfrowanie. W celu stworzenia podpisu cyfrowego można użyć 
jednego z wielu dostępnych programów, takich jak DocuSign, SignNow, HelloSign, dotloloop, które 
mogą ułatwić i zabezpieczyć proces oraz pomóc w zapobieganiu oszustwom.  
 
Takie oprogramowanie umożliwia agentowi nieruchomości wysłanie umowy do klienta za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazując pola, w których klient może podpisać się za pomocą 
danego oprogramowania. Zazwyczaj tego typu usługi wymagają dostępu za pomocą kodu PIN i są 
zintegrowane z systemem poczty elektronicznej.  
 
Wskazane jest, aby przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego oprogramowania poświęcić trochę 
czasu na przeczytanie recenzji online od poprzednich użytkowników. Pomoże to wybrać 
oprogramowanie, które jest niezawodne i zapewnia bezpieczeństwo Twoich dokumentów.  
 
Wreszcie, powinieneś w poinformować swoich klientów o narzędziach, których używasz i o tym, co 
oznacza ich podpis. Ważne jest, aby mieli oni wyraźny obraz tego, z czym zgadzają się być związani.  

https://pixabay.com/vectors/signature-official-authorize-sign-36968/
https://www.docusign.com/
http://www.signnow.com/
https://www.hellosign.com/
https://www.dotloop.com/documents-esign/:
https://www.dotloop.com/documents-esign/:
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TYP DZIAŁANIA 

Działania, które mają warunki wstępne i wymagają inwestycji. 

POŁĄCZONE DZIAŁANIA 

Tworzenie umów online. 

CZAS POTRZEBNY DO WDROŻENIA ROZWIĄZANIA ORAZ ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY 

Spędzisz trochę czasu na szukaniu najlepszego oprogramowania, ale wdrożenie jest natychmiastowe.  
Koszty różnią się w zależności od oprogramowania, z którego będziesz korzystać. Byłoby to w 
przybliżeniu od 30$ do 40$ miesięcznie. 

POZYTYWNA I NEGATYWNA STRONA ROZWIĄZANIA 

Pozytywna: 
• Jest szybkim rozwiązaniem. 
• Podpis jest prawnie wiążący. 
• Oszczędność czasu i środków. 
• Rozwiązanie uznawane za bezpieczne.  

 
Negatywna: 

• Klienci wciąż są podejrzliwi wobec podpisów cyfrowych, zwłaszcza starsi klienci, którzy nie są 
zaznajomieni z technologią. Jest, więc możliwe, że poproszą Cię o złożenie podpisu na papierze 
lub mogą nawet wycofać swoją ofertę. 

• W zależności od rodzaju podpisu elektronicznego, którego używasz, niektóre z nich mogą być 
bardziej podatne na oszustwa niż inne. 

SZACOWANA EKSPLOATACJA 

Wdrożenie podpisu elektronicznego może pomóc Twojej firmie zaoszczędzić zasoby, czas i energię. 
Dodatkowo, może poprawić wizerunek Twojej marki, jako zaufanej i zdigitalizowanej firmy, a tym 
samym pomóc poszerzyć Twoją klientelę. 

KOMPETENCJE ICT 

Średniozaawansowane 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Zaawansowana 
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POZIOM E-SKLEPU 

Założony 
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