
Druk nr 2381 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 

SPRAWOZDANIE 

o senackim projekcie ustawy o zmianie ustaw 
w zakresie uwierzytelniania dokument6w 
(druk nr 2064) 

Marszalek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu - po 

zasiegniqciu opinii Prezydium Sejmu - skierowal w dniu 16 lipca 2009 r. powyzszy projekt 

ustawy do Komisji SprawiedliwoSci i Praw Czlowieka do pierwszego czytania. 

Komisja Sprawied.liwoSci i Praw Czlowieka po przeprowadzeniu pierwszego czytania 

oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 9 wrzeSnia 2009 r. 

i 6 paidziernika 2009 r. 

wnosi: 

W y s o k i S e j m uchwalii raczy zalqczony projekt ustawy. 

Warszawa, dnia 6 paidziernika 2009 r. 

Sprawozdawca 

(-) Zenon Durka 

Przewodniczqcy Komisji 

(-) Ryszard Kalisz 
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p r o j e k t 

 

 

USTAWA 

z dnia               2009 r. 

 

o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów1) 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 33 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis 
pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także do-
radca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełno-
mocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowa-
nie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzę-
dowego poświadczenia podpisu strony.”; 

2) po art. 76 dodaje się art. 76a: 

„Art. 76a. § 1. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o 
którym mowa w art. 76 § 1 lub 2, wystarczy przedstawić urzędo-
wo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z 
dokumentu. Organ administracji publicznej zażąda udzielenia od-
pisu lub wyciągu, jeżeli strona sama uzyskać ich nie może. Gdy 
organ uzna za konieczne przejrzenie oryginału dokumentu, może 
wystąpić o jego dostarczenie. 

§ 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis doku-
mentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona 
przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomoc-
nika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem 
patentowym lub doradcą podatkowym. 

§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z orygi-
nałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony bę-

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego, ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z 
dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, 
ustawę z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordy-
nacja podatkowa, ustawę z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, ustawę z dnia 30 
sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawę z dnia 8 lipca 
2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 
509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 
i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 
181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539. 
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dącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub 
doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego. 

§ 4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ admini-
stracji publicznej zażąda od strony składającej odpis dokumentu, 
o którym mowa w § 2, przedłożenia oryginału tego dokumentu.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 
43, poz. 296, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 129 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 129. § 1. Strona powołująca się w piśmie na dokument obowiązana jest 
na żądanie przeciwnika złożyć oryginał dokumentu w sądzie jesz-
cze przed rozprawą. 

§ 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis doku-
mentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona 
przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomoc-
nika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem 
patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. 

§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z orygi-
nałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony bę-
dącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub 
radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa ma charakter do-
kumentu urzędowego. 

                                                 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, 

poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 
1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 
123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, 
Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, 
poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, 
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. 
Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 
769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 
106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, 
poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 
122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 
1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 
253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 
1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, 
poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 
1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 
623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 
172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 
2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 
150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, 
Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, 
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, 
poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 
731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 
1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, 
poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, 
poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547, Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 
r. Nr 26, poz. 156. 
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§ 4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, sąd, na wnio-
sek strony albo z urzędu, zażąda od strony składającej odpis do-
kumentu, o którym mowa w § 2, przedłożenia oryginału tego do-
kumentu.”; 

2) w art. 485 § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Jeżeli nie dołączono oryginału weksla, czeku, warrantu lub rewersu albo 
dokumentów określonych w § 3, przewodniczący wzywa powoda do ich 
złożenia pod rygorem zwrotu pozwu na podstawie art. 130.”. 

 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, 
poz. 1058, z późn. zm.4)) w art. 4 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. Adwokat ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za 
zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi prze-
pisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis adwokata, datę i oznacze-
nie miejsca jego sporządzenia, na żądanie - również godzinę dokonania 
czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki 
lub uszkodzenia) adwokat stwierdza to w poświadczeniu.”. 

 

Art. 4. 

W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 
1059, z późn. zm.5)) w art. 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radca prawny ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów 
za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi 
przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis radcy prawnego, datę i 
oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie - również godzinę doko-
nania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, po-
prawki lub uszkodzenia) radca prawny stwierdza to w poświadczeniu.”. 

 

Art. 5. 

W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73, 
poz. 443, z późn. zm.6)) w art. 41 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Doradca podatkowy ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów doku-
mentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym od-

                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 

1069 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577 i 
Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 
75, poz. 529 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 80, poz. 540, Nr 85, poz. 571 i Nr 
99, poz. 664 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156 i Nr 37, poz. 286. 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 
1069 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577 i 
Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 
104, poz. 708 i 711, Nr 206, poz. 1522 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 80, poz. 
540, Nr 85, poz. 571 i Nr 99, poz. 664 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156 i Nr 37, poz. 286. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 
393, Nr 130, poz. 829 i Nr 180, poz. 1112.  
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rębnymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis doradcy po-
datkowego, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie - rów-
nież godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szcze-
gólne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) doradca podatkowy stwierdza to 
w poświadczeniu.”. 

 

Art. 6. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, 
poz. 60, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 137 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis 
pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, a także doradca podatkowy mogą 
sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy in-
nych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ podatkowy może 
w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.”; 

2) po art. 194 dodaje się art. 194a w brzmieniu: 

„Art. 194a. § 1. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub jednostki, o 
których mowa w art. 194 § 1 i 2, wystarczy przedstawić urzędo-
wo poświadczony przez ten organ lub jednostkę odpis lub wyciąg 
z dokumentu. Organ podatkowy zażąda udzielenia odpisu lub 
wyciągu, jeżeli strona sama uzyskać ich nie może. Gdy organ po-
datkowy uzna za konieczne przejrzenie oryginału dokumentu, 
może wystąpić o jego dostarczenie. 

§ 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis doku-
mentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona 
przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomoc-
nika strony będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą 
podatkowym. 

§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z orygi-
nałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony bę-
dącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym ma 
charakter dokumentu urzędowego. 

§ 4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ podat-
kowy zażąda od strony, składającej odpis dokumentu, o którym 
mowa w § 2, przedłożenia oryginału tego dokumentu.”. 

 

Art. 7. 

W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 
509, z późn. zm.8)) w art. 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
                                                 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 

727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 
1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, 
poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 
209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362 i Nr 57, poz. 466. 

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 
2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 172, poz. 1804.  
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„3. Rzecznik patentowy ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów doku-
mentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym od-
rębnymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis rzecznika pa-
tentowego, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie - rów-
nież godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szcze-
gólne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) rzecznik patentowy stwierdza to 
w poświadczeniu.”. 

 

Art. 8. 

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w art. 37 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołą-
czyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytel-
ny odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a 
także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im 
pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umo-
cowanie. Sąd może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia 
podpisu strony.”; 

2) art. 48 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 48. § 1. Strona powołująca się w piśmie na dokument obowiązana jest na 
żądanie sądu złożyć oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed 
rozprawą. 

§ 2. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu, o którym mowa w 
art. 76 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postę-
powania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 
późn. zm.10)) oraz w art. 194 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z 
późn. zm.11)), wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony 
przez ten organ odpis lub wyciąg z dokumentu. Sąd zażąda udzie-
lenia odpisu lub wyciągu, jeżeli strona sama uzyskać ich nie mo-
że. Gdy sąd uzna za konieczne przejrzenie oryginału dokumentu, 
może wystąpić o jego dostarczenie. 

                                                 
9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 

94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, 
Nr 208, poz. 1536 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831 i Nr 221, poz. 
1650, z 2008 r. Nr 190, poz. 1171 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 53, poz. 433. 

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 
509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 
1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, 
Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539.  

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 
727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 
1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, 
poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 
209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362 i Nr 57, poz. 466. 
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§ 3. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis doku-
mentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona 
przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomoc-
nika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem 
patentowym lub doradcą podatkowym. 

§ 4. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z orygi-
nałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony bę-
dącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub 
doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego. 

§ 5. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, sąd, na wnio-
sek strony albo z urzędu, zażąda od strony składającej odpis do-
kumentu, o którym mowa w § 3, przedłożenia oryginału tego do-
kumentu.”. 

 

Art. 9. 

W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. 
Nr 169, poz. 1417, z późn. zm.12)) w art. 27 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Radcowie mają prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za 
zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi prze-
pisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis radcy, datę i oznaczenie 
miejsca jego sporządzenia, na żądanie - również godzinę dokonania czynno-
ści. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub u-
szkodzenia) radca stwierdza to w poświadczeniu.”. 

 

Art. 10. 

W ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywil-
nego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26, poz. 156) w art. 1 pkt 4 otrzymuje 
brzmienie: 

„4) w art. 89 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności procesowej dołą-
czyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytel-
ny odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a 
także radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa mogą sami uwierzytel-
nić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów 
wykazujących ich umocowanie. Sąd może w razie wątpliwości zażądać 
urzędowego poświadczenia podpisu strony. Zdania pierwszego nie stosuje 
się w przypadku dokonania czynności procesowej w elektronicznym postę-
powaniu upominawczym, jednak pełnomocnik powinien powołać się na 
pełnomocnictwo, wskazując jego datę, zakres oraz okoliczności wymienio-
ne w art. 87.”. 

                                                 
12) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2005 r. Nr 264, poz. 2205 oraz z 2006 r. 

Nr 170, poz. 1217.  
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Art. 11. 

W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się, do czasu 
zakończenia postępowania w pierwszej instancji, dotychczasowe przepisy w zakresie 
uwierzytelniania dokumentów. 

 

Art. 12. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem art. 10, który 
wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2009 r. 

 



URZAD 
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIE J 

SEKRETARZ 
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 

SEKRETARZ STANU 

Mikolaj Dowgielewicz 

Warszawa, dnia ypaidziernika 2009 r. 

Pan Ryszard Kalisz 
Przewodniczqcy Komisji 
SprawiedliwoSci i Praw Cziowieka 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia o zgodnoSci z prawem Unii Europejskiej sprawozdania Komisji Sprawiedliwoici i 
Praw Cziowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania 
dokumentdw (druk nr 2381) sporzqdzona na podstawie art. 9 pkt 3 w m. z art. 2 ust. 1 
pkt 2 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej 
(Dz. U. Nr 106, poz. 494), w miqzku z art. 42 ust. 4 Regulaminu Sejmu przez Sekretarza 
Komitetu Integracji Europejskiej Mikoiaja Dowgielewicza 

Szanowny Panie Przewodniczqcy, 

W zwi&u ze sprawozdaniem Komisji SprawiedliwoSci i Praw Cztowieka o senackim 
projekcie ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentbw (druk nr 2381; 
pismo z dnia 7.10.2009 r., nr SPC-0150-l63(2)-09), pozwalam sobie wyraziC nastqpujqcq 
opiniq: 

Projekt ustawy bedqcy przedmiotem sprawozdania nie jest objety prawem Unii 
Europejskiej 

Zpowazaniem, 


