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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

_______________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 7 maja 2009 r.
Druk nr 363 X
_______________________________________________________________________________________

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ,
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
oraz

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI
(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów
Senat na 31. posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. - po przeprowadzonym drugim czytaniu –
zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej,
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji.
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 7 maja 2009 r. ustosunkowały się do zgłoszonych
w toku dyskusji wniosków, poparły wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4 i 5 zestawienia
wniosków i wnoszą o ich przyjęcie przez Senat wraz z projektem ustawy oraz projektem
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi w druku nr 363 S.
Ponadto informujemy, że na podstawie art. 52 ust. 4 w związku z art. 82 ust. 2
Regulaminu Senatu senator Leon Kieres dokonał zmiany treści swoich wniosków
(pkt: 1, 2, 3 i 4 zestawienia wniosków).
W załączeniu przekazujemy informację o pozostawaniu poza zakresem prawa Unii
Europejskiej poprawek zgłoszonych w trakcie drugiego czytania projektu ustawy.
Zastępca Przewodniczącego Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
(-) Stanisław Jurcewicz

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Krzysztof Piesiewicz

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Piotr Zientarski

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do projektu ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania
dokumentów

Uwaga:
Poprawki nr 1, 2, 3 i 4 należy głosować łącznie.
1)

w art. 1:
a) w pkt 1, § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo
poświadczony odpis

pełnomocnictwa.

Adwokat,

radca

prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy
mogą

sami

uwierzytelnić

pełnomocnictwa

oraz

odpis

odpisy

udzielonego

innych

im

dokumentów

wykazujących ich umocowanie.",
b) w pkt 2, w art. 76a:
-

w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
"Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu,
o którym mowa w art. 76 § 1 lub 2, wystarczy przedstawić
urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis
lub wyciąg z dokumentu.",

-

w § 2 wyrazy "lub rzecznika patentowego" zastępuje się
wyrazami

", rzecznika

patentowego

lub

doradcy

podatkowego",
-

§ 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności
z

oryginałem

pełnomocnika
prawnego,

przez
strony

rzecznika

występującego
w

osobie

w

adwokata,

patentowego

lub

sprawie
radcy
doradcy

podatkowego ma charakter dokumentu urzędowego.",
-

w § 4 skreśla się zdanie drugie;

Poprawka
sen. L. Kieresa
poparta przez
połączone
komisje

-2-

2)

Poprawka
sen. L. Kieresa
poparta przez
połączone
komisje

w art. 2:
a) w pkt 1, w § 1:
-

zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
"Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także
radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa mogą
sami

uwierzytelnić

odpis

udzielonego

im

pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów
wykazujących ich umocowanie.",
-

skreśla się zdanie trzecie,

b) w pkt 2, w art. 129:
- § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności
z oryginałem

przez

występującego

w

sprawie

pełnomocnika strony w osobie adwokata, radcy prawnego,
rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej
Skarbu Państwa ma charakter dokumentu urzędowego.",
- w § 4 skreśla się zdanie drugie;

3)

w art. 6:
a) w pkt 1, § 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 innych
dokumentów wykazujących ich umocowanie.",
b) w pkt 2, w art. 194a:
- w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
"Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub jednostki,
o których mowa w art. 194 § 1 i 2, wystarczy przedstawić
urzędowo poświadczony przez ten organ lub jednostkę odpis
lub wyciąg z dokumentu.",
- § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności

Poprawka
sen. L. Kieresa
poparta przez
połączone
komisje
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z oryginałem

przez

występującego

w

sprawie

pełnomocnika strony w osobie adwokata, radcy prawnego
lub doradcy podatkowego ma charakter dokumentu
urzędowego.",
-

4)

w § 4 skreśla się zdanie drugie;

Poprawka
sen. L. Kieresa
poparta przez
połączone
komisje

w art. 8:
a) w pkt 1, w § 1:
-

zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
"Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także
doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis
udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych
dokumentów wykazujących ich umocowanie.",

-

skreśla się zdanie trzecie,

b) w pkt 2, w art. 48:
-

§ 4 otrzymuje brzmienie:
"§ 4. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności
z oryginałem

przez

występującego

w

sprawie

pełnomocnika strony w osobie adwokata, radcy prawnego,
rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego ma
charakter dokumentu urzędowego.",
-

5)

w § 5 skreśla się zdanie drugie;

dodaje się art. 9a w brzmieniu:
"Art. 9a. W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie
ustawy stosuje się, do czasu zakończenia postępowania
w pierwszej instancji, dotychczasowe przepisy w zakresie
uwierzytelniania dokumentów.".

Poprawka
sen. L. Kieresa
poparta przez
połączone
komisje

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

