
WYBRANE PRZEPISY PRAWNE: 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  

 

wybrane przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.): 

 art. 33  k.p.a. – zasady udzielania pełnomocnictwa, 

 art. 35 § 2 k.p.a. – dowody znane z urzędu organowi, 

 art. 75 k.p.a. – dowód – pojęcie, 

 art. 76 – dokumenty urzędowe, 

 art. 76a k.p.a. –  źródła dowodowe, odpis lub wyciąg,  

 art. 220 k.p.a. – podstawa prawna żądania potwierdzenia faktów lub stanu prawnego,  

 brak w k.p.a. odpowiednika art. 256 k.p.c. 

 
Art. 33 [Zasady udzielania pełnomocnictwa]  
§ 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności 
prawnych.  
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu 
elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.  
§ 2a.Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za 
pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis 
pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy 
mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych 
dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie 
wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. 
§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących 
umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich 
uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych 
w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych 
dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie sporządzane są w 
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej 
ustawy.  
§ 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. 35 [Dowody znane organowi z urzędu]  
§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.  
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o 
dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w 
oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym 
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toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi 
rozporządza ten organ. 
§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie 
później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 
dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w 
ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 
§ 4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3.  
§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów 
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów 
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z 
przyczyn niezależnych od organu.  
 
Art. 75 [Dowód – pojęcie]  
§ 1. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a 
nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania 
świadków, opinie biegłych oraz oględziny. 
§ 2. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub 
stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ 
administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod 
rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Przepis art. 83 § 3 stosuje się odpowiednio.  
 
Art. 76 [Dokumenty urzędowe]  
§ 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 [Źródła dowodowe, odpis lub wyciąg]  
§ 1. 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. Organ administracji publicznej zażąda udzielenia odpisu 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 dokumentu, jeżeli jego zgodność 
z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie 
pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub 
doradcą podatkowym. 
§ 2a. Jeżeli odpis dokumentu został sporządzony w formie dokumentu elektronicznego, 
poświadczenie jego zgodności z oryginałem, o którym mowa w § 2, dokonuje się przy użyciu 
mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpisy dokumentów 
poświadczane elektronicznie sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy.  
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§ 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. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej zażąda 
od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa w § 2, przedłożenia oryginału tego 
dokumentu. 
 
Art. 220 [Podstawa prawna żądania potwierdzenia faktów lub stanu prawnego]  
§ 1. Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na 
potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli: 
1) znane są one organowi z urzędu;  
2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:  
a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych,  
b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma 
dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,  
c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w 
przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,  
d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu 
osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).  
§ 2. Organ administracji publicznej żądający od strony lub innego uczestnika postępowania 
zaświadczenia albo oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego jest 
obowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów lub 
stanu prawnego w drodze zaświadczenia albo oświadczenia. 
§ 3. Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania nie może uzyskać w formie dokumentu 
elektronicznego zaświadczenia wymaganego do potwierdzenia faktów lub stanu prawnego 
lub innego dokumentu wydanego przez podmiot publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jak 
również potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów postępowania, strona lub inny uczestnik 
postępowania może złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej 
przez wnoszącego, przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z 
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne.  
§ 4. Organ administracji publicznej może żądać przedłożenia oryginału zaświadczenia, innego 
dokumentu lub potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów postępowania, o których mowa w § 
3, o ile złożona kopia nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności lub jeżeli 
jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy.  
§ 5. Strona lub inny uczestnik postępowania przechowują zaświadczenie, inny dokument lub 
potwierdzenie uiszczenia opłat i kosztów postępowania, o których mowa w § 3, do dnia, w 
którym decyzja kończąca postępowanie stała się ostateczna.  
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KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 

 
wybrane przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.): 
art. 126 k.p.c. – elementy i treść pisma procesowego, 

art. 256 k.p.c.  – tłumaczenia (brak odpowiednika w k.p.a.).  

art. 309 k.p.c. – inne środki dowodowe 

 

Art. 126 [Elementy i treść pisma procesowego]  

§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać: 

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich 

przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 

2) oznaczenie rodzaju pisma; 

3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; 

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 

5) wymienienie załączników. 

§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać 

oznaczenie przedmiotu sporu oraz: 

1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli 

ustawowych i pełnomocników, 

2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer 

identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany 

do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub 

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym 

właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma 

obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego 

posiadania. 

§ 21. Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać 

sygnaturę akt. 

§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który 

przedtem nie złożył pełnomocnictwa.  

§ 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do pism wnoszonych w elektronicznym postępowaniu 

upominawczym.  

§ 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z 

wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.  

§ 5. Pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną powinno być opatrzone podpisem 

elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 

elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262). 

§ 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące trybu 

zakładania konta w systemie teleinformatycznym służącym do prowadzenia elektronicznego 

postępowania upominawczego oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicznym w 

tym postępowaniu, mając na względzie sprawność postępowania, dostępność drogi 
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elektronicznej dla stron postępowania oraz ochronę praw stron postępowania, przy 

uwzględnieniu możliwości składania jednorazowo wielu pozwów. 
 

Art. 256 [Tłumaczenia] Sąd może zażądać, aby dokument w języku obcym był przełożony przez 

tłumacza przysięgłego. 

Art. 309 [Inne środki dowodowe] Sposób przeprowadzenia dowodu innymi środkami dowodowymi 

niż wymienione w artykułach poprzedzających określi sąd zgodnie z ich charakterem, stosując 

odpowiednio przepisy o dowodach. 
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KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO 

 
wybrane przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, 
poz. 555 z późn. zm.): 

 art. 168 k.p.k. – notoryjność, fakty znane z urzędu 

 art. 168a k.p.k. – dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego 

 
Art. 168 [Notoryjność] Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu. To samo dotyczy 
faktów znanych z urzędu, należy jednak zwrócić na nie uwagę stron. Nie wyłącza to dowodu 
przeciwnego.  
 
Art. 168a [Dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego] Niedopuszczalne jest 
przeprowadzenie i wykorzystanie dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za 
pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 Kodeksu karnego.  
 

 

KODEKS KARNY 

 

wybrane przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 

 art. 270 §  2. k.k. – fałsz materialny 

 art. 271 k.k. – fałsz intelektualny 

 

Art. 270 [Fałsz materialny]  
§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego 
dokumentu jako autentycznego używa,  
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 
lat 5. 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie 
z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.  
§ 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2. 
§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1,  
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
 
Art. 271 [Fałsz intelektualny]  
§ 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która 
poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne,  
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca  
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
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USTAWA O RZECZNIKACH PATENTOWYCH  

 

wybrane przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 155 poz. 925 z późn. zm.): 

 art. 9 – rzecznik patentowy, jako pełnomocnik 

 art. 14 – obowiązek zachowania tajemnicy 

 

Art. 9 [Rzecznik patentowy jako pełnomocnik]  
1. Rzecznik patentowy występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed 
Urzędem Patentowym, sądami i organami orzekającymi w sprawach własności 
przemysłowej, z wyjątkiem występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu 
karnym i postępowaniu karnym skarbowym. 
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. 
Poświadczenie powinno zawierać podpis rzecznika patentowego, datę i oznaczenie miejsca 
jego sporządzenia, na żądanie – również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument 
zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) rzecznik patentowy stwierdza 
to w poświadczeniu. 
 
Art. 14 [Obowiązek zachowania tajemnicy]  
1. Rzecznik patentowy jest obowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które 
uzyskał w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Rzecznika patentowego nie 
można zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których 
dowiedział się, udzielając pomocy w sprawach własności przemysłowej. 
2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 
r. Nr 134, poz. 779) – w zakresie określonym tymi przepisami. 
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PRAWO PRASOWE 

 

wybrane przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.): 

 art. 13 – ochrona uczestników postępowania sądowego 

 art. 14 – autoryzacja osób udzielających informacji 

Art. 13 [Ochrona uczestników postępowania sądowego]  
1. Nie wolno wypowiadać w prasie opinii co do rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym 
przed wydaniem orzeczenia w I instancji. 
2. Nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym 
toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak również danych osobowych i 
wizerunku świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na to 
zgodę. 
3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie narusza przepisów innych ustaw. Właściwy 
prokurator lub sąd może zezwolić, ze względu na ważny interes społeczny, na ujawnienie 
danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie 
przygotowawcze lub sądowe.  
4. Na postanowienie w przedmiocie ujawnienia danych osobowych i wizerunku osób, 
przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe przysługuje 
zażalenie. Zażalenie na postanowienie prokuratora rozpoznaje sąd rejonowy, w którego 
okręgu toczy się postępowanie. Postanowienie wydane w toku postępowania 
przygotowawczego staje się wykonalne z chwilą uprawomocnienia.  
 

Art. 14 [Ograniczenia; autoryzacja]  
1. Publikowanie lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji utrwalonych za pomocą 
zapisów fonicznych i wizualnych wymaga zgody osób udzielających informacji. 
2. Dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie 
cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana. 
3. Osoba udzielająca informacji może z ważnych powodów społecznych lub osobistych 
zastrzec termin i zakres jej opublikowania. 
4. Udzielenia informacji nie można uzależniać, z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 2, od 
sposobu jej skomentowania lub uzgodnienia tekstu wypowiedzi dziennikarskiej. 
5. Dziennikarz nie może opublikować informacji, jeżeli osoba udzielająca jej zastrzegła to ze 
względu na tajemnicę zawodową.  
6. Nie wolno bez zgody osoby zainteresowanej publikować informacji oraz danych 
dotyczących prywatnej sfery życia, chyba że wiąże się to bezpośrednio z działalnością 
publiczną danej osoby.  
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USTAWA PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ 

  

wybrane przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późn, zm.), 

które wchodzą w życie w dniu 15 kwietnia 2016 r. 

 art. 1291 – nieudzielenie prawa ochronnego na znak towarowy 

 art. 132 – względne przeszkody rejestracji – przepis uchylany od dnia 15 kwietnia 2016 r.; 

 art. 1321 – skutki zasadnego sprzeciwu 

 art. 1461 – znak towarowy podlegający ogłoszeniu  

 art. 147 ust. 1 – decyzja w przedmiocie sprzeciwu 

 art. 15217 – wniesienie sprzeciwu 

 art. 15219 – przebieg postępowania sprzeciwowego 
 

Art. 1291 [Nieudzielenie prawa ochronnego oznaczeniu – przepis wejdzie w życie w dniu 15 
kwietnia 2016 r.]  
1. Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które:  
1) nie może być znakiem towarowym;  
2) nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone;  
3) składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w 
szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, 
sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;  
4) składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo 
używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;  
5) stanowi kształt towaru, który jest uwarunkowany wyłącznie jego naturą, jest niezbędny do 
uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru;  
6) zostało zgłoszone w złej wierze;  
7) jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;  
8) zawiera element będący symbolem, w szczególności o charakterze religijnym, 
patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne 
lub tradycję narodową;  
9) zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, 
organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia 
lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub 
powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub 
samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie 
publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, 
jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego 
organu Państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodą organizacji, na używanie 
oznaczenia w obrocie;  
10) zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol 
(herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe 
oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów 
międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które 
uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie;  
11) zawiera urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności 
znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to 
wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie 
wykaże, że jest uprawniony do jego używania;  
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12) ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, 
jakości lub pochodzenia geograficznego towaru;  
 

Art. 1321 [Skutki zasadnego sprzeciwu]  
1. Po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 1526a ust. 1 lub art. 15217 ust. 1, 
uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy:  
1) którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;  
2) identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z 
wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;  
3) identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z 
wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub 
podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w 
szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym;  
4) identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa 
ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek 
towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść 
zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź 
renomy znaku wcześniejszego;  
5) identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą według której oznacza się 
pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego był w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie 
znany i używany jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towarów identycznych lub 
podobnych pochodzących od innej osoby, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w 
błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem 
powszechnie znanym.  
2. Podstawą sprzeciwu, o którym mowa w art. 1526a ust. 1 lub art. 15217 ust. 1, mogą być 
również zgłoszenia znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2-4, o ile udzielone zostanie na nie prawo ochronne. Do czasu prawomocnego 
zakończenia wcześniejszych postępowań zgłoszeniowych, postępowanie w sprawie 
sprzeciwu zawiesza się.  
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, w przypadku, gdy wcześniejszy znak towarowy 
został zgłoszony lub zarejestrowany w trybie określonym w art. 4.  
4. Ochrona znaku towarowego zawierającego oznaczenia, o których mowa w art. 1291 ust. 1 
pkt 8-11, lub oznaczenia odnoszące się do pochodzenia towaru, nie wyłącza możliwości 
uzyskania prawa ochronnego przez inną osobę na znak towarowy zawierający takie same 
elementy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znaki te mogą być w obrocie 
łatwo odróżniane.  
 

Art. 1461 [Znak towarowy podlegający ogłoszeniu] 70) 
1. Urząd Patentowy niezwłocznie dokonuje ogłoszenia w "Biuletynie Urzędu Patentowego" o 
zgłoszeniu znaku towarowego, co do którego nie stwierdzono braku warunków wymaganych 
do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 1291.  
2. Przed ogłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy 
od daty zgłoszenia, Urząd Patentowy ujawnia informacje o znaku towarowym, dacie 
pierwszeństwa, dacie i numerze zgłoszenia, wykazie towarów i usług, imieniu i nazwisku lub 
nazwie zgłaszającego, jego miejscu zamieszkania lub siedzibie oraz kodzie kraju.  
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https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmobvgqydkltqmfyc4mzsgm3tmmbvha
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3. Po uprawomocnieniu się decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak 
towarowy, o której mowa w art. 145 ust. 3, Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia w 
„Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszeniu znaku towarowego dla pozostałych towarów.  
4. Osoby trzecie mogą zgłaszać uwagi co do istnienia okoliczności, o których mowa w art. 
1291.  
5. Urząd Patentowy może wydać decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak 
towarowy, w przypadku powzięcia informacji o okolicznościach, o których mowa w art. 1291, 
także po ogłoszeniu o zgłoszeniu znaku towarowego. Przepis art. 145 ust. 2 stosuje się 
odpowiednio.  
6. Dla zgłoszenia znaku towarowego podlegającego ogłoszeniu, Urząd Patentowy sporządza 
zawiadomienie o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych z 
wcześniejszym pierwszeństwem, przeznaczonych do oznaczania takich samych lub 
podobnych towarów i przekazuje je zgłaszającemu. Zawiadomienie to ma charakter 
wyłącznie informacyjny i nie jest wiążące.  
 

Art. 147 [Decyzja, opłata]  
1. Po bezskutecznym upływie terminu na złożenie sprzeciwu, o którym mowa w art. 15217 
ust. 1, Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, 
chyba że powziął, po ogłoszeniu o zgłoszeniu znaku towarowego, informację o 
okolicznościach, o których mowa w art. 1291.  
1 1. Po prawomocnym zakończeniu wszystkich postępowań w sprawie sprzeciwu, Urząd 
Patentowy odmawia udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w zakresie, w którym 
sprzeciwy zostały uznane za zasadne, a w pozostałym zakresie udziela prawa ochronnego na 
znak towarowy.  
2. Udzielenie prawa ochronnego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za 
dziesięcioletni okres ochrony. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie Urząd 
Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego. 
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku udzielenia prawa ochronnego na 
wniosek o zamianę, na zgłoszenie krajowe, rejestracji znaku towarowego uzyskanej na 
warunkach określonych w przepisach Unii Europejskiej o wspólnotowym znaku towarowym, 
z tym że dla ustalenia wymagalności opłat dziesięcioletni okres ochrony znaku towarowego 
biegnie od daty złożenia wniosku o zamianę. 
 

Art. 15217 [Wniesienie sprzeciwu]  
1. W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego, uprawniony do 
wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub 
majątkowego może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego z przyczyn, o 
których mowa w art. 1321 ust. 1-3. Termin ten nie podlega przywróceniu.  
2. Od sprzeciwu należy wnieść opłatę.  
3. Sprzeciw zawiera oznaczenie stron, wskazanie podstawy faktycznej i prawnej wraz z 
uzasadnieniem i zakresem sprzeciwu oraz podpis wnoszącego sprzeciw.  
4. Sprzeciw oraz inne pisma wnosi się wraz z ich odpisami dla strony przeciwnej.  
5. Materiały i dokumenty sporządzone w języku obcym wnosi się wraz z ich tłumaczeniami 
na język polski.  
6. Urząd Patentowy, w drodze postanowienia, pozostawia bez rozpoznania sprzeciw, który:  
1) został wniesiony po upływie terminu lub  
2) nie wskazuje zgłoszenia znaku towarowego, wobec którego jest wnoszony, lub  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmobvgqydkltqmfyc4mrwgazdmmztgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmobvgqydkltqmfyc4mzsgm3tmmbvha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmobvgqydkltqmfyc4mzsgm3tmmbvha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmobvgqydkltqmfyc4mzsgm3tmmbvha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmobvgqydkltqmfyc4mrwgazdmmztgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmobvgqydkltqmfyc4mzsgm3tombugq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmobvgqydkltqmfyc4mzsgm3tombugq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmobvgqydkltqmfyc4mzsgm3tmmbvha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgyydmobvgqydkltqmfyc4mzsgm3tmojqhe
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3) nie wskazuje wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 1321 ust. 1-3  
- chyba, że braki te zostały uzupełnione w terminie, o którym mowa w ust. 1.  
7. Jeżeli sprzeciw nie spełnia wymogów formalnych, Urząd Patentowy wyznacza 
wnoszącemu sprzeciw termin do usunięcia braków pod rygorem umorzenia postępowania.  
 

Art. 15219 [Przebieg postępowania]  
1. Urząd Patentowy niezwłocznie zawiadamia zgłaszającego o wniesieniu sprzeciwu oraz 
informuje strony postępowania o możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu w terminie 2 
miesięcy od dnia doręczenia informacji.  
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony do 6 miesięcy na zgodny 
wniosek stron.  
3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Urząd Patentowy wzywa zgłaszającego do 
udzielenia odpowiedzi na sprzeciw w wyznaczonym terminie. W odpowiedzi na sprzeciw 
zgłaszający przedstawia zarzuty oraz przytacza wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na 
ich poparcie.  
4. W terminie, o którym mowa w ust. 3, zgłaszający może podnieść zarzut nieużywania 
wcześniejszego znaku towarowego w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu 5 
lat przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu 
dla towarów objętych sprzeciwem, chyba że istnieją ważne powody tego nieużywania lub nie 
upłynął okres 5 lat od daty zarejestrowania wcześniejszego znaku. W przypadku uznania 
zarzutu za zasadny, Urząd Patentowy oddala sprzeciw.  
5. Urząd Patentowy przekazuje wnoszącemu sprzeciw odpowiedź na sprzeciw oraz wyznacza 
mu termin na zajęcie stanowiska i uzupełnienie dowodów. Przepis art. 169 ust. 6 stosuje się 
odpowiednio.  
6. Zgłaszający może odnieść się do dowodów i twierdzeń przedstawionych na podstawie ust. 
5 przez wnoszącego sprzeciw w terminie wyznaczonym przez Urząd Patentowy.  
7. Urząd Patentowy może wezwać stronę postępowania do przedstawienia, w wyznaczonym 
terminie, stanowiska dotyczącego materiałów przedstawionych przez drugą stronę lub Urząd 
Patentowy.  
8. Urząd Patentowy pomija twierdzenia i dowody niezgłoszone w wyznaczonym terminie, 
chyba że strona wykaże, że ich powołanie nie było możliwe albo że potrzeba ich powołania 
wynikła później. Dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powołuje się w terminie 
miesiąca od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich 
powołania.  
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UWIERZYTELNIANIE DOKUMENTÓW 

 

ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów 

(Dz. U. Nr 216, poz. 1676) (dodano wytłuszczenia):  

 

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 doradca podatkowy 
mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych 
dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie 
wątpliwości zażądać urzędowego 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 urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis 
lub wyciąg z dokumentu. Organ administracji publicznej zażąda udzielenia odpisu 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 dokumentu, jeżeli 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 podatkoswym ma charakter dokumentu urzędowego.  
§ 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.  
 
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 jeszcze przed rozprawą.  
§ 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 będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub 
radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.  
§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez 
występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, 
rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa ma charakter 
dokumentu urzędowego.  
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§ 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.  
2) 4) 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 2009 r. Nr 146, poz. 
1188, Nr 166, poz. 1317 i Nr 210, poz. 1628) 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 przepisami. Poświadczenie 
powinno zawierać podpis adwokata, datę i oznaczenie 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 dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne 
(dopiski, poprawki 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, Nr 130, poz. 829 i Nr 180, poz. 1112 oraz z 2009 r. Nr 166, poz. 1317) w art. 41 
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  
4. Doradca podatkowy ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za 
zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. 
Poświadczenie powinno zawierać podpis doradcy podatkowego, datę i oznaczenie miejsca 
jego sporządzenia, na żądanie - również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument 
zawiera cechy szczególne (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.6)) 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 innych 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 urzędowo poświadczony przez ten organ lub jednostkę odpis 
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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 będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym.  
§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez 
występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym lub 
doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego.  
§ 4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ podatkowy 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.7)) w art. 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  
3. Rzecznik patentowy ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za 
zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. 
Poświadczenie powinno zawierać podpis rzecznika patentowego, datę i oznaczenie miejsca 
jego sporządzenia, na żądanie - również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument 
zawiera cechy szczególne (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 
administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.8)) 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 także doradca podatkowy mogą sami 
uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów 
wykazujących ich umocowanie. 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 postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, 
poz. 1071, z późn. zm.9)) 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.10)), 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 będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub 
doradcą podatkowym.  
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§ 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. 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.  
 
Art. 9. W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 
169, poz. 1417, z późn. zm.11)) 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 przepisami. Poświadczenie 
powinno zawierać podpis radcy, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie - 
również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, 
poprawki lub uszkodzenia) radca stwierdza to w poświadczeniu.  
 
Art. 10. W ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania 
cywilnego 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 dołączyć do akt 
sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. 
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. 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. ". 
 
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. 
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