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Warszawa, dnia 21 kwietnia 2015 roku 

 
 

PROPOZYCJE ZMIAN DO 
PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY – KODEKS CYWILNY, USTAWY – 

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW ) 
(DRUK SEJMOWY 2678) 

 

I.  Propozycja poprawki w art. 2 pkt. 13:  
13) art. 1311 otrzymuje brzmienie: 
 „Art. 1311. § 1. Sąd dokonuje doręczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (doręczenie 
elektroniczne), jeżeli adresat wniósł pismo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo wybrał 
wnoszenie pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 
§ 2. Pismo doręczane elektronicznie uznaje się za doręczone w chwili wskazanej w elektronicznym 
potwierdzeniu odbioru korespondencji. Art. 134 § 1 i 2 nie stosuje się. 
§ 3. W razie braku potwierdzenia, o którym mowa w § 2, doręczenie elektroniczne uznaje się za 
skuteczne po upływie 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym. 
§ 4. Adresat niebędący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, radcą Prokuratorii 
Generalnej Skarbu Państwa, organem władzy publicznej albo innym organem państwowym, który 
dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, może zrezygnować z 
doręczenia elektronicznego. 
§ 5. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w 
drodze rozporządzenia, tryb i sposób dokonywania doręczeń elektronicznych, mając na względzie 
zapewnienie skuteczności doręczeń oraz ochronę praw osób, którym pisma są doręczane.”; 

 
UZASADNIENIE POPRAWKI 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż proponowany art. 1311 § 4 kpc stawia w gorszej sytuacji 
procesowej klienta, który skorzystał z pomocy adwokata, albowiem w takim przypadku pełnomocnik 
działający przecież w imieniu i na rzecz danego klienta, nie mógłby zrezygnować z doręczania pism 
wyłącznie w formie elektronicznej. Tak więc mogłoby dojść do sytuacji, w której następować będą skutki 
procesowe doręczania w formie elektronicznej mimo, że strona, którą pełnomocnik reprezentuje, 
chciałaby zrezygnować z tej formy doręczania. Jest to ważne chociażby zważywszy na równość stron 
procesu. Prawo do wycofania się z tej formy doręczania pism podyktowane może być chociażby kosztami 
druku. Nie można wykluczyć składania obszernych, wielostronicowych pism z załącznikami. Drukowanie 
tego materiału generować będzie wymierne koszty. Strona reprezentowana przez pełnomocnika 
powinna mieć takie same prawa do wycofania się z systemu elektronicznych doręczeń, jak strona 
niereprezentowana przez pełnomocnika. 
W przeciwnym razie dochodzić będzie do sytuacji sztucznych powodujących zamieszanie procesowe, w 
których strona wypowiadać będzie pełnomocnikowi pełnomocnictw, po to by skorzystać z prawa 
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wycofania się z systemu elektronicznych doręczeń, a następnie, po zrealizowaniu tego prawa, ponownie 
udzielać będzie pełnomocnictwa. 
 
Wydaje się rozsądne, w szczególności w okresie testowania działania systemu, aby każdy uczestnik 
postępowania, niezależnie czy jest reprezentowany przez adwokata czy nie, mógł wycofać się z 
elektronicznego trybu doręczania korespondencji. 
 
Zmiana polega wiec na wykreśleniu z § 4. słów „niebędący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem 
patentowym, radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, organem władzy publicznej albo innym 
organem państwowym” po to aby zrównać sytuację procesową strony korzystającej z pomocy 
profesjonalnego pełnomocnika z sytuacja procesową strony, która nie skorzystała z tego pełnomocnika. 
Sposób wnoszenia pism procesowych i skutki doręczania nie mogą prowadzić do sytuacji, w której  

 
II.  Propozycja poprawki w art. 2 pkt. 14:  

14) w art. 132 § 1  
a) zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „W treści pisma procesowego wniesionego do sądu 
zamieszcza się oświadczenie o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo o jego nadaniu 
przesyłką poleconą.”, 
b) w zdaniu trzecim wyrazy „,do których nie dołączono dowodu doręczenia albo dowodu 
wysłania przesyłką poleconą,” zastępuje się wyrazami „nie zawierające powyższego 
oświadczenia,”; 

po § 11 dodaje się § 12 w brzmieniu:  
§ 12. Przepis § 1 nie dotyczy pism wnoszonych za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego, podlegających doręczeniu adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi 
patentowemu lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, którzy dokonali wyboru 
wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.”; 

 
UZASADNIENIE POPRAWKI 

Obowiązujący obecnie art. 132 kpc nakłada na pełnomocników procesowych obowiązek załączania do 
pisma procesowego wnoszonego do sądu dowodu nadania odpisów pisma innym pełnomocnikom 
procesowym. Obowiązek ten okazał się w praktyce procesowej niepotrzebnym utrudnieniem pracy 
pełnomocników, bez jakichkolwiek wymiernych korzyści dla szybkości rozpoznawania spraw. Wskazać 
można wręcz szereg negatywnych skutków:: 
a) takie rozwiązanie naraża stronę na zwrot pisma wniesionego przez pełnomocnika, gdy 
pełnomocnik drugiej strony ustanowi się w postępowaniu w taki sposób, iż druga strona i jej 
pełnomocnik nie będą wiedzieli o facie ustanowienia się pełnomocnika (np. poprzez złożenie 
pełnomocnictwa do akt sprawy przy okazji zapoznawania się z nimi w czytelni); 
b) taki system doręczania pism między pełnomocnikami uniemożliwia pełnomocnikowi złożenie 
pisma procesowego na rozprawie, pod nieobecność pełnomocnika procesowego drugiej strony, gdy 
pełnomocnik nie wysłał wcześniej pisma listem poleconym do pełnomocnika drugiej strony; 
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c) taki system doręczania pism między pełnomocnikami umożliwia złożenie przez pełnomocnika 
pisma procesowego na rozprawie, bez doręczenia odpisu obecnemu na rozprawie pełnomocnikowi 
drugiej strony, gdy pełnomocnik wysłał odpis pisma do pełnomocnika drugiej strony listem poleconym 
tuż przed rozprawą, lecz pismo to z oczywistych względów jeszcze nie dotarło do pełnomocnika drugiej 
strony; 
d) bezpośrednie doręczanie za pokwitowaniem między profesjonalnymi pełnomocnikami należy od 
sporadycznych przypadków i ma miejsce – jeśli już - najczęściej pod salą rozpraw, co pozbawia 
pełnomocnika drugiej strony możliwości wnikliwego zapoznania się z treścią pisma, skonsultowania 
pisma z mocodawcą, a tym samym przygotowania się do rozprawy (taki sposób doręczania pism 
stanowić może uzasadnioną podstawę wniosku o odroczenie rozprawy). 
 
Obecna wersja uchwalonego przez Sejm przepisu w sposób niepotrzebny naraża strony na dodatkowe 
koszty wynikające z konieczności uzyskania duplikatu dowodu nadania listu poleconego. Skoro 
pełnomocnik musi dołączyć do pisma procesowego skierowanego do sądu dowód nadania listu 
poleconego pełnomocnikowi drugiej strony to znaczy, że nadawca traci dowód nadania. W przypadku 
jeśli przesyłka pocztowa zaginie nadawca nie będzie miał dowodu, że wysłał pismo pełnomocnikowi 
drugiej strony. W takiej sytuacji musi żądać na poczcie wydania duplikatu dowodu nadania listu 
poleconego, co znacząco podraża nadanie przesyłki. Warto wskazać, iż w cenniku Poczty Polskiej SA 
obowiązującym w 2014r. ustalono, iż wydanie duplikatu dowodu nadania listu poleconego kosztować 
będzie 20,-zł (po interwencji Naczelnej Rady Adwokackiej Poczta Polska SA powróciła do starej stawki i 
dziś wydanie duplikatu dowodu nadania kosztuje tyle samo co nadanie listu poleconego). 
W końcu, co najważniejsze, przepis art. 132 kpc nie daje pełnomocnikom, a więc również stronom, 
jakiejkolwiek szansy obrony w sytuacji gdy dowód nadania listu poleconego zaginie w sądzie. Niestety 
dosyć często zdarza się, że dowody nadania listów poleconych (często pakowane przez pełnomocnika do 
koperty adresowanej do sądu w prowizorycznych warunkach, zazwyczaj na poczcie – tuż po nadaniu listu 
do pełnomocniku drugiej strony) giną w sekretariatach sądowych. Utrudnienie pracy pełnomocnika 
widać również wówczas, gdy wysyłanie korespondencji poleconej odbywa się z użyciem tzw. książki 
nadawczej – zbiorczego rejestru, w którym odnotowywane jest wysłanie większej ilości listów 
poleconych. W takiej sytuacji konieczna jest dwukrotna wizyta na poczcie – za pierwszym razem nadanie 
listów poleconych zawierających odpisy pism do pełnomocników innych uczestników postępowania, 
następnie powrót do kancelarii, sporządzenie kopii odpowiednich zapisów książki nadawczej (z 
zachowaniem poufności co do innych przesyłek), a następnie wizyta na poczcie w celu nadania pisma 
procesowego z dołączonymi do niego dowodami nadania odpisów pełnomocnikom innych stron. Ta 
czasochłonna, kłopotliwa uciążliwość przekłada się bezpośrednio na koszty prowadzenia spraw. 
Oczywiste jest, że im większe zaangażowanie czasowe pełnomocnika w załatwianie sprawy, tym wyższy 
powinien być koszt pomocy prawnej. Tymczasem celem zasadniczym ustawodawcy, znajdującym swój 
wyraz chociażby w procesie deregulacji, jest dążenie do obniżenia cen usług prawnych. 
Przyjęcie proponowanej poprawki nie zdejmuje z pełnomocników obowiązku wzajemnego doręczania 
sobie odpisów pism procesowych. Prowadzi jedynie do zmniejszenia obciążeń administracyjnych i do 
redukcji kosztów prowadzonej działalności. Pełnomocnicy procesowi wykonując zawód zaufania 
publicznego ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość składanych oświadczeń. Złożenie 
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nieprawdziwego oświadczenia skutkować będzie odpowiedzialnością dyscyplinarną. Pełnomocnik drugiej 
strony nie zostanie przy tym pozbawiony prawa do otrzymania odpisu pisma. Przesądza o tym zdanie 
pierwsze art. 132 kpc – pełnomocnicy mają obowiązek doręczać sobie nawzajem odpisy pism.  
 
Postulowana przez Naczelną Radę Adwokacką poprawka prowadzi do zmniejszenia nadmiernych i 
niepotrzebnych uciążliwości przy wykonywaniu obowiązków zawodowych pełnomocników procesowych. 
Jest jednocześnie spójna z przyjętą przez parlament regulacją art. 66 prawa o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (druki 3271, 1633, 2539), która zyskała poparcie Ministerstwa 
Sprawiedliwości. 
Proponuje się również utrzymanie poprawki dotyczącej dodania do art. 132 nowego § 12 zgodnie z 
pierwotnym zamierzeniem legislacyjnym o treści: 
„§ 12. Przepis § 1 nie dotyczy pism wnoszonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 
podlegających doręczeniu adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu albo radcy 
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, którzy wybrali wnoszenie pism za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego. 
 
Uwzględnienie proponowanej poprawki sprawiłoby, że przepis art. 132 kpc uzyskałby brzmienie: 
Art. 132. § 1. W toku sprawy adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz radca Prokuratorii 
Generalnej Skarbu Państwa doręczają sobie nawzajem bezpośrednio odpisy pism procesowych z 
załącznikami. W piśmie procesowym wniesionym do sądu zamieszcza się oświadczenie o 
doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo o jego nadaniu przesyłką poleconą. Pisma, nie 
zawierające powyższego oświadczenia, podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku.  
§ 11. Przepis § 1 nie dotyczy wniesienia pozwu wzajemnego, apelacji, skargi kasacyjnej, zażalenia, 
sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, wniosku 
o zabezpieczenie powództwa, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie 
niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i skargi na orzeczenia referendarza sądowego, 
które należy złożyć w sądzie z odpisami dla strony przeciwnej.  
§ 12. Przepis § 1 nie dotyczy pism wnoszonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 
podlegających doręczeniu adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub radcy 
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, którzy dokonali wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego.”; 
§ 2. Doręczenie adresatowi może nastąpić także przez wręczenie mu pisma bezpośrednio w 
sekretariacie sądu. 

 
III.  Propozycja poprawki w art. 2 pkt. 18: 

18) po art. 149 dodaje się art. 1491 w brzmieniu: 
„Art. 1491. Sąd może wzywać strony, świadków, biegłych lub inne osoby w sposób, który uzna za 
najbardziej celowy, nawet z pominięciem sposobów przewidzianych przez przepisy ogólne, jeżeli uzna to 
za niezbędne do przyspieszenia rozpoznania sprawy. Wezwanie dokonane w ten sposób wywołuje skutki 
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przewidziane w niniejszym kodeksie, jeżeli jest niewątpliwe, że doszło ono do wiadomości adresata w 
terminach określonych w art. 149 § 2.”; 
 

UZASADNIENIE POPRAWKI 
Proponowana zmiana polega na dodaniu zapisu o charakterze gwarancyjnym co do terminu w jakim 
adresat zawiadomienia dowiedział się o wezwaniu. Proponowana obecnie treść art. 1491 nie pozwala na 
jednoznaczną wykładnię czy ten przepis, stanowiący przepis szczególny w stosunku do art. 149 kpc, 
wywoływać będzie skutki doręczenia nawet wówczas gdy nie został zachowany 7 dniowy termin między 
otrzymaniem zawiadomienia a czynnością sądową (w sprawach pilnych 3 dniowy termin). Należy 
pamiętać, że możliwe jest prowadzenie rozprawy pod nieobecność prawidłowo zawiadomionych stron. 
Nie leży w interesie publicznym, aby zezwalać na prowadzenie rozpraw pod nieobecność strony, która o 
rozprawie niewątpliwie dowiedziała się ale na tyle późno, że nie mogła się na nią stawić czy nie miała 
czasu ustanowić pełnomocnika. Praktyka działania sądów może pójść w kierunku uznania, że 
przewidziana tym przepisem możliwość dokonywania wezwań nie musi uwzględniać terminów 
określonych art. 149 kpc, gdyż przepis art. 149 kpc ma charakter normy ogólnej, od której wyjątkiem jest 
art. 1491 kpc. By nie dopuścić do takiej możliwości należy dodać proponowany zapis o charakterze 
gwarancyjnym polegający na wprowadzeniu do proponowanego przepisu np. słów: „w terminach 
określonych w art. 149 § 2” . Propozycja poprawki oczywiście wymaga odpowiedniej korekty pod 
względem poprawności legislacyjnej. 
 

IV.  Propozycja poprawki w art. 2 pkt. 61):  
 

61) po art. 7591 dodaje się art. 7592 w brzmieniu:  
„Art. 7592. Komornik dokonuje doręczeń administracyjnym organom egzekucyjnym oraz 
organom podatkowym wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo z użyciem 
środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie 
art. 63a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.3)).”; 

 
UZASADNIENIE POPRAWKI 

Istota poprawki sprowadza się do wykreślenia proponowanego art. 7592 o treści: 
Art. 7592 § 1. Pełnomocnikiem w postępowaniu egzekucyjnym może być każda osoba 
posiadająca zdolność procesową. 
§ 2. Pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, a także radca 
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa przy pierwszej czynności w postępowaniu egzekucyjnym 
powołuje się na udzielone pełnomocnictwo albo umocowanie, wskazując jego zakres. W razie 
wątpliwości organ egzekucyjny albo sąd zażąda przedłożenia pełnomocnictwa lub dokumentu 
wykazującego umocowanie albo ich uwierzytelnionych odpisów. 

i odpowiedniej zmiany numeracji następnej jednostki redakcyjnej. 
Obowiązujące przepisy procedury cywilnej w sposób precyzyjny i właściwy regulują, kto może być 
pełnomocnikiem w całym postępowaniu, także w postępowaniu egzekucyjnym. Przepis art. 87 kpc 



               NACZELNA RADA ADWOKACKA 
                 ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa 

                 tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08 
                  e-mail: nra@nra.pl   www.adwokatura.pl 

 
wskazuje, że pełnomocnikiem w każdym postępowaniu sądowym (co przekłada się również na 
postępowanie egzekucyjne) może być m.in. adwokat lub radca prawny. W określonych przypadkach 
pełnomocnikiem procesowym mogą być także inne osoby, w szczególności pracownicy jednostek 
organizacyjnych biorących udział w postępowaniu. 
Proponowaną poprawkę należy oceniać przez pryzmat zabezpieczenia interesu publicznego. Nie spełnia 
wymogu dostatecznej ochrony uzasadnionych interesów obywateli, dopuszczenie każdej osoby 
posiadającej zdolność sądową, bez względu na jej wiedzę i przygotowanie zawodowe, a także bez 
względu na jej cechy charakteru oraz ze względu na dotychczasowe postępowanie takiej osoby do funkcji 
pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym. Wskazać należy, że zaproponowana zmiana w 
rzeczywistości pozwałaby na pełnienie funkcji pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym np. osobom 
karanym za przestępstwa przeciwko mieniu, gdyż osoby takie posiadają zdolność procesową. 
Zaznaczyć należy, że postępowanie egzekucyjne obejmuje nie tylko postępowanie przed komornikiem, 
ale również postępowanie przed sądem. Przepisy części trzeciej kodeksu postępowania cywilnego 
regulują bowiem również np. powództwa przeciwegzekucyjne (art. 840 i nast. kpc), postępowanie o 
nadanie klauzuli wykonalności, postępowanie o wyjawienie majątku (art. 913 i nast. kpc) i różnego 
rodzaju inne postępowania przed sądem. 
Zupełnie niezrozumiały jest powód, dla którego pełnomocnikiem w tego typu sprawach, w szczególności 
w sprawach dot. powództw przeciwegzekucyjnych, mogłaby być osoba nieposiadająca wykształcenia 
prawniczego, nieposiadająca zweryfikowanej egzaminem zawodowym: doświadczenia i umiejętności 
samodzielnego wykonywania zawodu, nieobjęta tajemnicą zawodową, niepodlegająca zasadom etyki 
zawodowej, niepodlegająca sądownictwu dyscyplinarnemu, nieposiadająca ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej, skoro w innych sprawach o charakterze procesowym i nieprocesowym osoba 
taka co od zasady pełnomocnikiem być nie może. 
Proponowana poprawka nie tylko zrywa z dotychczasowymi zasadami udzielania pełnomocnictw 
procesowych (art. 87 kpc), ale również zrywa z zasadą, że pełnomocnikiem procesowym może być osoba 
fizyczna. Zgodność sądową posiadają bowiem również np. osoby prawne. Tymczasem z art. 87. Kpc 
wynika, że pełnomocnikiem mogą być „przedstawiciele” osób prawnych, takich jak np. w sprawach 
związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego pełnomocnikiem rolnika może być również 
przedstawiciel organizacji zrzeszającej rolników indywidualnych, której rolnik jest członkiem, w sprawach 
związanych z ochroną praw konsumentów pełnomocnikiem może być przedstawiciel organizacji, do 
której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, zaś w sprawach związanych z ochroną własności 
przemysłowej pełnomocnikiem twórcy projektu wynalazczego może być również przedstawiciel 
organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania 
pomocy twórcom projektów wynalazczych. 
Postulat skreślenia proponowanego zapisu prowadzić będzie do zapewnienia ochrony interesom 
obywateli. Chodzi nie tylko o prawa wierzyciela do tego, aby postępowanie egzekucyjne prowadzone 
było w sposób umiejętny, gwarantujący doprowadzenie do uzyskania zaspokojenia. Chodzi jednak 
również o to by należycie zabezpieczyć interesy dłużników. Jak pokazują liczne przypadki tzw. dzikiej 
windykacji, sprawami dochodzenia zapłaty należności zajmują się wyspecjalizowane firmy windykacyjne. 
Jak wiadomo egzekucja powinna być prowadzona w sposób nie obciążający nadmiernie dłużnika. Liczne i 
głośne przypadki nachodzenia i nękania dłużników w celu doprowadzenia do dobrowolnej zapłaty, jak 
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również głośne przypadki nadużywania środków egzekucyjnych zmuszają do rozwagi co do zakresu 
podmiotów uprawnionych do wykonywania funkcji pełnomocnika w tym społecznie wrażliwym obszarze. 
Udział adwokata lub radcy prawnego, związanego zasadami etyki zawodowej, gwarantuje, że egzekucja 
prowadzona będzie w sposób uczciwy, bez nadużywania prawa. Natomiast dopuszczenie do funkcji 
pełnomocników w postępowaniu egzekucyjnym innych osób, w szczególności osób karanych, prowadzić 
będzie wprost do zwiększenia ryzyka, iż postępowanie egzekucyjne prowadzone będzie nierzetelnie. Nie 
do zaakceptowania z puntu widzenia ochrony słusznego interesu publicznego jest sytuacja, w której np. 
postępowanie o wyjawienie majątku inicjuje i bierze w nim udział pełnomocnik skazany za przestępstwa 
przeciwko mieniu. Nie do wyobrażenia jest sytuacja, w której w czynnościach egzekucyjnych związanych 
z użyciem przymusu bezpośredniego uczestniczy - w charakterze pełnomocnika wierzyciela - taka osoba. 
Z powyższych przyczyn Naczelna Rada Adwokacka postuluje wykreślenie proponowanego art. 7592 i 
wprowadzenie odpowiedniej zmiany numeracji następnej jednostki redakcyjnej. 
 

V.  Propozycja poprawki w art. 4 
Art. 4. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635) 

wprowadza się następujące zmiany: 
1)     w art. 49 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 
„2. Okręgowa rada adwokacka prowadzi listę prawników zagranicznych na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych. 
3. Okręgowe rady adwokackie w systemie teleinformatycznym udostępnianym przez Naczelną 
Radę Adwokacką prowadzą listy, o których mowa w ust. 1 i 2. Okręgowa rada adwokacka 
umożliwia Naczelnej Radzie Adwokackiej dostęp do powyższych list.”; 
2)     po art. 58 dodaje się art. 58a w brzmieniu: 
„Art. 58a. 1. Naczelna Rada Adwokacka zapewnia sądom, Prokuratorowi Generalnemu, 
prokuratorom powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz 
prokuratorom Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu dostęp do list adwokatów, aplikantów adwokackich i prawników zagranicznych za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego w zakresie imię i nazwisko adwokata, aplikanta 
adwokackiego lub prawnika zagranicznego, numer PESEL o ile adwokat, aplikant adwokacki lub 
prawnik zagraniczny go posiada, datę i numer wpisu na listę, datę skreślenia adwokata, aplikanta 
adwokackiego lub prawnika zagranicznego z listy, informacje o zawieszeniu w czynnościach 
zawodowych, w przypadku adwokatów i prawników zagranicznych formę wykonywania zawodu i 
adres siedziby zawodowej, a w przypadku aplikantów adwokackich − informację o prawie 
zastępowania adwokata w zakresie określonym w art. 77. 
3. Naczelna Rada Adwokacka udostępnia na swojej stronie internetowej informacje o 
adwokatach, aplikantach adwokackich i prawnikach zagranicznych. 
4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, minimalną funkcjonalność oraz 
warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania systemu teleinformatycznego, o którym 
mowa w ust. 1, uwzględniając zgodność z minimalnymi wymaganiami i sposobem stwierdzania 
zgodności oprogramowania określonymi na podstawie przepisów o informatyzacji działalności 



               NACZELNA RADA ADWOKACKA 
                 ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa 

                 tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08 
                  e-mail: nra@nra.pl   www.adwokatura.pl 

 
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych i ich 
ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.”. 

 
UZASADNIENIE ZMIANY 

 
Proponowany obecnie przepis art. 58a ust 1 poa nie pasuje do realiów wynikających czy to z działania 
systemów Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich (KRAiAA) czy wdrażanego obecnie 
Systemu Obsługi Adwokatury (SOA) zintegrowanego z KRAiAA. Zaznaczyć należy, iż system KRAiAA 
zintegrowany został z europejską wyszukiwarką prawników realizowaną w ramach projektu Find-a-
Lawyer, dostępną na portalu e-justice.eu 
 
Systemy KRAiAA i SOA działają tak, że NRA udostępnia każdej ORA narzędzie (program), w którym to 
każda ORA na bieżąco prowadzi listy adwokatów, aplikantów i prawników zagranicznych. Wprowadzenie 
proponowanych zapisów spowoduje, że przepis będzie: 
1. jest spójny z obowiązującą zasadą, że to ORA prowadzi listę adwokatów (aplikantów, prawników 
zagranicznych) i że tak naprawdę jest tyle list ile ORA (lista będzie miała wymiar również elektroniczny). 
2. powodował, że administratorem danych osobowych będą poszczególne ORA i to na nich ciążyć 
będzie obowiązek zapewnienia poprawności danych osobowych adwokatów, aplikantów, prawników 
zagranicznych na podstawie posiadanych akt osobowych i dokumentów z nich wynikających. 
3. nie będzie nakładał na NRA dodatkowej, kosztownej i czasochłonnej pracy polegającej na 
wprowadzaniu i weryfikowaniu poprawności danych do systemu (ustawa nie precyzuje obecnie formy 
przekazywania i udostępniania danych, ale udostępnianie danych to nie to samo co ich wpisywanie do 
systemu); 
4. zapewniał aktualność danych – jeśli NRA będzie miałaby prowadzić listę (rejestr, wykaż, etc.) 
adwokatów i to będzie musiała odpowiadać za poprawność takiej bazy, a co za tym idzie będzie musiała 
weryfikować poprawność udostępnianych /w trakcie prac w podkomisji był nawet pomysł zastąpienia 
słowa „udostępnianych” słowem „przekazanych”/ danych, czyli będzie musiała sprawdzić akta osobowe 
– to znacząco wydłuży czas między momentem kiedy powstanie obowiązek wpisu, a momentem 
ujawnienia danych w systemie teleinformatycznym. 
5. proponowany zapis odpowiada możliwościom technicznym i finansowym NRA (nie mamy 
środków na nowe etaty osób czuwających nad poprawnością danych); 
W przepisie konieczne jest odstąpienie od regulowania jakie dane powinny zawierać listy adwokatów w 
systemie informatycznym ORA. Zadania własne samorządu adwokackiego nakazują gromadzenie 
znacznie większej ilości danych niż to obecnie zaproponowano, jak chociażby dane teleadresowe 
kancelarii adwokata, formę wykonywania zawodu - informację czy wykonuje zawód w spółce, czy 
indywidualnie, informacje o funkcjach w samorządzie, informacje o patronacie, informacje o 
preferowanych obszarach praktyki, informacje o przydzielonych urzędówkach, informację o 
prowadzonych postępowaniach skargowych czy dyscyplinarnych, informacje o zaległościach w składkach, 
informację o odbytym doskonaleniu zawodowym i znacznie, znacznie więcej. Oczywiście nie ma żadnego 
powodu, ani prawnej możliwości by znaczną część tego typu gromadzonych danych upubliczniać. Tym 
niemniej norma prawna nie powinna ograniczać Okręgowych Rad Adwokackich w gromadzeniu danych 
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potrzebnych do wykonywania ustawowych zadań. Dla zapewnienia współpracy z systemami 
teleinformacyjnymi wymiaru sprawiedliwości konieczne jest jednak wskazanie listy danych, które ulegać 
mają przekazaniu. 

 
VI.  Propozycja poprawki w art. 13 

Art. 13. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. − Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
427, z późn. zm. )) wprowadza się następujące zmiany: 
3) po art. 53 dodaje się art. 53a i art. 53b w brzmieniu: 
„Art. 53a. § 1. Pochodzący od sądu dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego obsługującego 
postępowanie sądowe ma moc dokumentu wydanego przez sąd, o ile ma cechy umożliwiające jego 
weryfikację w tym systemie teleinformatycznym. 
§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i cechy umożliwiające weryfikację 
istnienia i treści pisma w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, mając na 
względzie minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych oraz potrzebę ochrony praw osób 
uczestniczących w postępowaniach sądowych. 
Art. 53b. Sąd może weryfikować status prokuratora, asesora prokuratorskiego, adwokata, aplikanta 
adwokackiego, radcy prawnego, aplikanta radcowskiego, prawnika zagranicznego, rzecznika 
patentowego, aplikanta rzecznikowskiego lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa 
dokonujących czynności procesowej także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.”. 

 
UZASADNIENIE POPRAWKI 

Ze względu na brak przepisów szczególnych określających tryb weryfikowania uprawnień 
profesjonalnych pełnomocników, przepis art. 53b częściowo wypełnia istniejącą lukę prawną. Mając 
jednak na uwadze, że informacje udostępniane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie będą 
pochodziły bezpośrednio od organów prowadzących poszczególne listy, tego rodzaju weryfikacja nie 
może mieć charakteru wyłącznego. Musi być prawna możliwość weryfikowania uprawnień zawodowych 
także innymi, tradycyjnymi sposobami, w szczególności w sytuacji awarii systemu lub błędnych wpisów w 
systemie. 
Tymczasem zaproponowana obecnie treść art. 53b sugeruje, że jedynym trybem weryfikacji uprawnień 
jest właśnie system teleinformatyczny. Odwołując się do wynikającej z art. 7 Konstytucji RP zasady 
praworządności, należałoby przyjąć, że skoro ustawodawca dopuszcza jedynie weryfikację za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, to żaden inny sposób weryfikacji jest niedopuszczalny. 
Proponowana zmiana polegająca na zmianie szyku zdania i dodaniu słowa „także” usuwa jedynie mogące 
pojawić się wątpliwości, dotyczące charakteru informacji udostępnianych za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego. 
 

VII.  Propozycja poprawki w art. 14 
 
Art. 14. W ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej 
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 134) wprowadza się następujące zmiany: 
1)     w art. 4: 
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a)     uchyla się ust. 3, 
b)    dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
„4. Okręgowe rady adwokackie i rady okręgowych izb radców prawnych udostępniają niezwłocznie, 
odpowiednio, Naczelnej Radzie Adwokackiej lub Krajowej Radzie Radców Prawnych aktualne 
informacje o prawnikach zagranicznych wpisanych na listy prowadzone przez te rady. Informacje 
obejmują dane określone w art. 5 ust. 2, datę i numer wpisu prawnika zagranicznego na listę, datę 
skreślenia prawnika zagranicznego z listy, informacje o zawieszeniu prawnika zagranicznego w 
czynnościach zawodowych lub o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego.”; 
2)     w art. 5 uchyla się ust. 3; 
3)     w art. 39 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w postępowaniach, w których do doręczeń pism przeznaczonych 
dla prawnika z Unii Europejskiej ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich 
dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie 
dokumentów”) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2007, 
s. 79).”. 
 

UZASADNIENIE POPRAWKI 
Istotą postulowanej poprawki sprowadza się do skreślenia dwóch punktów. Skreślenie zapisu 
proponowanego w pkt. 1 lit b) byłoby konsekwencją przyjęcia postulowanej wcześniej zmiany art. 58a 
poa (i odpowiedniej regulacji w ustawie o racach prawnych). Natomiast postulat skreślenia punktu 2 
wynika z faktu, iż mimo prowadzenia list w formie elektronicznej nadal potrzebny jest przepis, który 
stanowi upoważnienie do określenia regulaminu prowadzenia listy prawników zagranicznych. To 
dokument potrzebny, bo obejmuje więcej danych niż proponowane dane, które mają być widoczne na 
publicznej liście. Szczegółowy sposób prowadzenia listy powinien nadal regulować regulamin uchwalany 
przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Krajową Radę Radców Prawnych. 
 
 
 
 
      adwokat Rafał Dębowski 
      sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej 


