
USTAWA

z dnia 23 października 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 takŜe doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić
odpis  udzielonego  im  pełnomocnictwa  oraz  odpisy  innych  dokumentów  wykazujących  ich
umocowanie.  Organ  administracji  publicznej  moŜe  w  razie  wątpliwości  zaŜądać  urzędowego
poświadczenia podpisu strony.";

 

2) po art. 76 dodaje się art. 76a:

"Art. 76a. § 1. JeŜeli 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. Organ administracji publicznej zaŜąda udzielenia odpisu lub wyciągu, jeŜeli
strona sama uzyskać ich nie moŜe. Gdy organ uzna za konieczne przejrzenie oryginału dokumentu,
moŜe wystąpić o jego dostarczenie.

§  2.  Zamiast  oryginału  dokumentu  strona  moŜe  złoŜyć  odpis  dokumentu,  jeŜeli  jego
zgodność            z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w
sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub
doradcą podatkowym.

§  3.  Zawarte  w  odpisie  dokumentu  poświadczenie  zgodności  z  oryginałem  przez
występującego        w  sprawie  pełnomocnika  strony  będącego  adwokatem,  radcą  prawnym,
rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego.

§ 4. JeŜeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej zaŜąda od
strony  składającej  odpis  dokumentu,  o  którym  mowa  w  §  2,  przedłoŜenia  oryginału  tego
dokumentu.".

 

Art.  8. W  ustawie  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  -  Prawo  o  postępowaniu  przed  sądami
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w art. 37 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy
pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca
prawny,  rzecznik  patentowy,  a  takŜe  doradca  podatkowy  mogą  sami  uwierzytelnić  odpis
udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.
Sąd moŜe        w razie wątpliwości zaŜądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.";

 

2) art. 48 otrzymuje brzmienie:



"Art. 48. § 1. Strona powołująca się w piśmie na dokument obowiązana jest na Ŝądanie sądu złoŜyć
oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed rozprawą.

§ 2. JeŜeli dokument znajduje się w aktach organu, o którym mowa w art. 76 § 1 i 2 ustawy z dnia  
14  czerwca  1960 r.  -  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz.  U.  z  2000 r.  Nr  98,  poz.
1071,      z późn. zm.8)) 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.9)), wystarczy przedstawić urzędowo
poświadczony przez ten organ odpis lub wyciąg z dokumentu. Sąd zaŜąda udzielenia odpisu lub
wyciągu, jeŜeli strona sama uzyskać ich nie moŜe. Gdy sąd uzna za konieczne przejrzenie oryginału
dokumentu, moŜe wystąpić o jego dostarczenie.

§  3.  Zamiast  oryginału  dokumentu  strona  moŜe  złoŜyć  odpis  dokumentu,  jeŜeli  jego
zgodność            z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w
sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub
doradcą podatkowym.

§  4.  Zawarte  w  odpisie  dokumentu  poświadczenie  zgodności  z  oryginałem  przez
występującego        w  sprawie  pełnomocnika  strony  będącego  adwokatem,  radcą  prawnym,
rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego.

§ 5.  JeŜeli  jest  to uzasadnione okolicznościami sprawy,  sąd,  na wniosek strony albo z urzędu,
zaŜąda od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 3, przedłoŜenia oryginału tego
dokumentu.".
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