
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Senat

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Senat

Materiał porównawczy

do projektu ustawy z dnia

o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów

(druk nr 363S)

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. - KODEKS POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Art. 33.
§ 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności

prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
[§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego
mu pełnomocnictwa.]

<§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis
pełnomocnictwa. Przepisy art. 76a § 2-4 stosuje się odpowiednio.>

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać
pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik
strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w
imieniu strony.

Art. 76.
§ 1. Dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego

organy państwowe w ich zakresie działania stanowią dowód tego, co zostało w nich
urzędowo stwierdzone.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów urzędowych sporządzanych przez
organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy
prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 1 i 4.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie wyłączają możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwko treści
dokumentów wymienionych w tych przepisach.

<Art. 76a.
§ 1. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu, o którym mowa w art. 76 § 1 lub 2,

wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ odpis lub wyciąg z
dokumentu. Organ administracji publicznej zażąda udzielenia odpisu lub wyciągu,
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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 dokumentu, jeżeli jego
zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez
występującego w sprawie pełnomocnika strony w osobie adwokata, radcy
prawnego lub rzecznika patentowego.

§ 3. Odpis dokumentu, poświadczony za zgodność z oryginałem, na podstawie § 2, ma
moc prawną oryginału.

§ 4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej
zażąda od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 2,
przedłożenia oryginału tego dokumentu. W przypadku nieprzedłożenia oryginału
dokumentu w terminie wyznaczonym przez organ, przepisu § 3 nie stosuje się; nie
uchybia to stosowaniu przepisu art. 75 oraz przepisów prawa o notariacie.>

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. - KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U.

Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)

Art. 89.
[§ 1. Pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt

sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa.
Adwokat i radca prawny, a także rzecznik patentowy mogą sami uwierzytelnić odpis
udzielonego im pełnomocnictwa. Sąd może w razie wątpliwości zażądać urzędowego
poświadczenia podpisu strony. Zdania pierwszego nie stosuje się w przypadku
dokonania czynności procesowej w elektronicznym postępowaniu upominawczym,
jednak pełnomocnik powinien powołać się na pełnomocnictwo, wskazując jego datę,
zakres oraz okoliczności wymienione w art. 87.]

<§ 1. Pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do
akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis
pełnomocnictwa. Przepisy art. 129 § 2-4 stosuje się odpowiednio. Sąd może w razie
wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.>

§ 2. W toku sprawy pełnomocnictwo może być udzielone ustnie na posiedzeniu sądu przez
oświadczenie złożone przez stronę i wciągnięte do protokołu.

§ 3. (uchylony).

[Art. 129.
Strona powołująca się w piśmie na dokument obowiązana jest na żądanie przeciwnika złożyć
oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed rozprawą.]

<Art. 129
§ 1. Strona powołująca się w piśmie na dokument obowiązana jest na żądanie

przeciwnika złożyć oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed rozprawą.
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§ 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego
zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez
występującego w sprawie pełnomocnika strony w osobie adwokata, radcy
prawnego, rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu
Państwa.

§ 3. Odpis dokumentu, poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie z § 2, ma moc
prawną oryginału.

§ 4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, sąd, na wniosek strony albo z
urzędu, zażąda od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 2,
przedłożenia oryginału tego dokumentu. W przypadku nieprzedłożenia oryginału
dokumentu w terminie wyznaczonym przez sąd, przepisu § 3 nie stosuje się; nie
uchybia to stosowaniu przepisu art. 308 oraz przepisów prawa o notariacie.>

Art. 485.
§ 1. Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo

świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone
żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:

1) dokumentem urzędowym,
2) zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem,
3) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu

długu,
4) zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie

zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.
§ 2. Sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku,

warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie
nasuwają wątpliwości. W razie przejścia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu
lub z rewersu, do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów do
uzasadnienia roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio
z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu.

§ 2a. Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu
spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia
dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia
pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 12
czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz.
1323).

§ 3. Sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu
z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w
zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz
dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

[§ 4. Dopuszczalne jest dołączenie odpisów dokumentów, o których mowa w § 1 i 2a, jeżeli
ich zgodność z oryginałem jest poświadczona przez notariusza albo występujących w tej
sprawie adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub radcę Prokuratorii
Generalnej Skarbu Państwa. Jeżeli nie dołączono oryginału weksla lub czeku albo
dokumentów określonych w § 3, przewodniczący wzywa powoda do ich złożenia pod
rygorem zwrotu pozwu na podstawie art. 130.]



- 4 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Senat

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Senat

<§ 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.>

USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. - PRAWO O ADWOKATURZE (Dz. U. z 2002 r. Nr 123,

poz. 1058, z późn. zm.)

Art. 4.
1. Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na

udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów
aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

1a. (utracił moc).
<1b. Adwokat ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność

z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Jeżeli
dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) adwokat
stwierdza to w poświadczeniu.>

2. Pomoc prawna świadczona jest osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz
jednostkom organizacyjnym.

3. Przez jednostkę organizacyjną rozumie się organ państwowy lub samorządowy, osobę
prawną, organizację społeczną lub polityczną oraz inny podmiot nieposiadający
osobowości prawnej.

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. O RADCACH PRAWNYCH (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz.

1059, z późn. zm.)

Art. 6.
1. Zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na

udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów
aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

2. (utracił moc).
<3. Radca prawny ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za

zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia)
radca prawny stwierdza to w poświadczeniu.>
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USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. O DORADZTWIE PODATKOWYM (Dz. U. z 2008 r. Nr

73, poz. 443)

Art. 41.
1. W postępowaniu przed organami administracji publicznej w sprawach obowiązków

podatkowych pełnomocnikiem podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób, o których mowa
w art. 2 ust. 1a, może być również doradca podatkowy.

2. Doradca podatkowy uprawniony jest do występowania w charakterze pełnomocnika w
postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach
dotyczących obowiązków podatkowych.

3. Doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
<4. Doradca podatkowy ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za

zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia)
doradca podatkowy stwierdza to w poświadczeniu.>

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,

poz. 60, z późn. zm.)

Art. 137.
§ 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności

prawnych.
§ 1a. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed organami celnymi, w sprawach

dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu
towarów, może być także osoba, o której mowa w art. 79 ustawy z dnia 19 marca 2004
r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703), zwanej dalej "Prawem
celnym".

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone ustnie do protokołu.
[§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis

pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy może sam
uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.]

<§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis
pełnomocnictwa. Przepisy art. 194a § 2-4 stosuje się odpowiednio.>

§ 3a. W poszczególnych wynikających w toku postępowania kwestiach mniejszej wagi
organ podatkowy może nie żądać pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnikiem jest
małżonek strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu jego upoważnienia do
występowania w imieniu strony.

§ 4. W zakresie nieuregulowanym w § 1-3a stosuje się przepisy prawa cywilnego.
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Art. 194.
§ 1. Dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez

powołane do tego organy władzy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich
urzędowo stwierdzone.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów urzędowych sporządzonych przez
inne jednostki, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów uprawnione są do ich
wydawania.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie wyłączają możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwko
dokumentom wymienionym w tych przepisach.

<Art. 194a.
§ 1. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu, o którym mowa w art. 194 § 1 i 2,

wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ odpis lub wyciąg z
dokumentu. Organ podatkowy zażąda udzielenia odpisu lub wyciągu, jeżeli strona
sama uzyskać ich nie może. Gdy organ podatkowy uzna za konieczne przejrzenie
oryginału dokumentu, może wystąpić o jego dostarczenie.

§ 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego
zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez
występującego w sprawie pełnomocnika strony w osobie adwokata, radcy
prawnego lub doradcy podatkowego.

§ 3. Odpis dokumentu, poświadczony za zgodność z oryginałem, na postawie § 2 ma
moc prawną oryginału.

§ 4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ podatkowy zażąda od
strony, składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 2, przedłożenia
oryginału tego dokumentu. W przypadku nieprzedłożenia oryginału dokumentu w
terminie wyznaczonym przez organ, przepisu § 3 nie stosuje się; nie uchybia to
stosowaniu przepisu art. 180 § 1 oraz przepisów prawa o notariacie.>

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. O RZECZNIKACH PATENTOWYCH (Dz. U. Nr 49,

poz. 509, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152)

Art. 9.
1. Rzecznik patentowy występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed

Urzędem Patentowym, sądami i organami orzekającymi w sprawach własności
przemysłowej.

2. Rzecznik patentowy może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji) innemu
rzecznikowi patentowemu, a także w zakresie określonym w art. 36 ust. 1 - aplikantowi.

<3. Rzecznik patentowy ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za
zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
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Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia)
rzecznik patentowy stwierdza to w poświadczeniu.>

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. - PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI

ADMINISTRACYJNYMI (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.)

Art. 37.
[§ 1. Pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt

sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa.
Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy i rzecznik patentowy mogą sami
uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Sąd może w razie wątpliwości
zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.]

<§ 1. Pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do
akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis
pełnomocnictwa. Przepisy art. 48 § 3-5 stosuje się odpowiednio. Sąd może w razie
wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.>

§ 2. W toku sprawy pełnomocnictwo może być udzielone ustnie na posiedzeniu sądu przez
oświadczenie złożone przez stronę i wciągnięte do protokołu.

§ 3. (uchylony).

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

<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

Kodeksu postępowania administracyjnego 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.), wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ odpis lub
wyciąg z dokumentu. Sąd zażąda udzielenia odpisu lub wyciągu, jeżeli strona sama
uzyskać ich nie może. Gdy sąd uzna za konieczne przejrzenie oryginału
dokumentu, może wystąpić o jego dostarczenie.

§ 3. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego
zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez
występującego w sprawie pełnomocnika strony w osobie adwokata, radcy
prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego.

§ 4. Odpis dokumentu, poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie z § 3, ma moc
prawną oryginału.
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§ 5. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, sąd, na wniosek strony albo z
urzędu, zażąda od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 3,
przedłożenia oryginału tego dokumentu. W przypadku nieprzedłożenia oryginału
dokumentu w terminie wyznaczonym przez sąd, przepisu § 3 nie stosuje się; nie
uchybia to stosowaniu przepisów prawa o notariacie.>

USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. O PROKURATORII GENERALNEJ SKARBU PAŃSTWA

(Dz. U. Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217)

Art. 27.
1. Radcowie, wykonując czynności procesowe, kierują się własnym przekonaniem opartym

na wiedzy prawniczej i doświadczeniu.
2. Radcowie przy wykonywaniu czynności procesowych są niezależni.
<3. Radcowie mają prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za

zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia)
radca stwierdza to w poświadczeniu.>


