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Opinia Prawna 

poświadczenia zgodności dokumentu z oryginałem 

 

Gmina Gryfów Śląski, jak i wszystkie pozostałe gminy, działa na 

podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2017r poz. 1875 j.t.) oraz innych obowiązujących ustaw i przepisów. 

Generalną zasadą jest, że Gmina do swoich działań musi mieć określoną 

wyraźnie podstawę prawną. Gminę nie obowiązuje bowiem zasada, że 

dozwolone jest wszystko, co nie jest zakazane.  

Najważniejsze zadania gminy zostały określone w art. 7 powołanej 

ustawy jako tak zwane działania własne, oraz w art. 8 który mówi o zadaniach 

zleconych. 

Żaden z powyższych przepisów ani żaden inny znany mi przepis, nie dają 

wójtowi (burmistrzowi) gminy, lub innemu jej organowi, uprawnienia do 

poświadczenia zgodności dokumentu z oryginałem dla osób trzecich, czyli do 

wykonywania pewnego rodzaju „usługi”. 

Takie uprawnienie przysługuje wójtowi (burmistrzowi) gminy jedynie i 

wyłącznie w toku prowadzonego przez Gminę postępowania administracyjnego. 

Mówi o tym art.76a § 2b k.p.a. „Upoważniony pracownik organu prowadzącego 

postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na 

żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.  

Poświadczenie obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca 

sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne 

(dopiski, poprawki lub uszkodzenie) należy stwierdzić to w poświadczeniu.”  

To uprawnienie, w sposób oczywisty, nie dotyczy sytuacji, gdy ktoś 

ubiega się o uzyskanie poświadczenia dokumentu, który nie jest 

wykorzystywany przez gminę w toku prowadzonego przez nią postępowania 

administracyjnego. 

Prawo do poświadczania zgodności dokumentu z oryginałem 

ustawodawca przyznał na mocy różnych ustaw: adwokatom, radcom prawnym, 

rzecznikom patentowym, doradcom podatkowym oraz przedstawicielom 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, lecz jedynie w sytuacjach, gdy 

występują w danej sprawie w charakterze pełnomocnika strony w konkretnym 

postepowaniu (cywilnym, administracyjnym, itp.) i tylko dla potrzeb tego 

właśnie postępowania.  

Natomiast wszelkie uprawnienia w tym zakresie posiadają notariusze, 

którzy są uprawnieni do poświadczania zgodności dokumentu z oryginałem,  

w każdej sprawie, na wniosek zainteresowanej tym osoby.  

 
                                                  www.kancelaria-sasin.pl 
 
 

http://www.kancelaria-sasin.pl/

