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Stanowisko Rządu  w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  (druk nr 1633) 

I 

Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi stanowi wynik analizy blisko dziesięcioletniego okresu funkcjonowania 

sądownictwa administracyjnego w kształcie nadanym ustawami: z dnia 30 sierpnia 2002 r. – 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, 

z późn. zm.), zwaną dalej p.p.s.a. oraz z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów 

administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269, z późn. zm.).  

Celem zaproponowanych zmian jest w szczególności uproszczenie postępowania 

sądowoadministracyjnego, usprawnienie orzekania, doprecyzowanie obecnych regulacji, 

usunięcie wątpliwości związanych ze stosowaniem niektórych instytucji procesowych, 

a także wyeliminowanie rozbieżności w obecnym orzecznictwie dotyczących wykładni 

przepisów nowelizowanej ustawy.  

Projekt ustawy przewiduje zmiany w ponad osiemdziesięciu artykułach p.p.s.a., 

stanowiące w znacznej części przypadków samodzielne i niezależne propozycje legislacyjne 

realizujące intencje  projektodawcy.  

II 

Dokonując ogólnej oceny założeń, jakie przyświecały projektodawcy należy wskazać, 

iż zasługuje na uznanie zarówno sam fakt podjęcia inicjatywy w zakresie tak obszernych 

i wielopłaszczyznowych zmian p.p.s.a., jak również zaproponowane kierunki tychże zmian. 

Nie budzi bowiem wątpliwości, iż sprawność, efektywność i rzetelność postępowań 

sądowoadministracyjnych, jako narzędzi kontroli prawidłowości działania organów 

administracji publicznej, są niezbędnymi warunkami budowania zaufania do instytucji 

państwa.  

W pełni należy zatem podzielić pogląd o zasadności podjęcia inicjatywy zmian 

w p.p.s.a., która to ustawa od czasu wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2004 r. nie była 
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przedmiotem kompleksowej nowelizacji, w szczególności uwzględniającej praktykę jej 

stosowania oraz dorobek orzeczniczy sądów administracyjnych.  

Zwracając uwagę na wybrane, najistotniejsze rozwiązania zawarte w projekcie ustawy 

należy wskazać na następujące propozycje.  

1) art. 1 pkt 8, 15, 23 lit. b, 30, 49, 66 lit. b, 75 lit. a, 84 projektu ustawy (art. 30 § 2, 

49 § 4, 79 § 4, 128 § 2, 169 § 2, 234 § 4, 258 § 1, 286 § 1 p.p.s.a.)  

Wskazane zmiany przewidują poszerzenie kompetencji referendarzy sądowych m.in. 

o: ustanawianie kuratora dla strony w przewidzianych w p.p.s.a. przypadkach, zwrócenie się 

do sądu spadku o ustanowienie kuratora spadku, wzywanie stron do uzupełnienia lub 

poprawienia pism zawierających braki formalne oraz zarządzanie pozostawienia ich bez 

rozpoznania w razie niewykonania zobowiązania zawartego w wezwaniu, wydawanie 

postanowień stwierdzających prawomocność orzeczenia, zarządzanie ściągnięcia od strony 

opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, zarządzenie zwrotu akt organowi 

po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu pierwszej instancji.  

Rozwiązanie to, w połączeniu z regulacjami zawartymi m.in. w projektowanym 

art. 167a p.p.s.a., przewidującymi tryb i sposób wydawania zarządzeń przez referendarzy oraz 

środki odwoławcze, winno przyczynić się do zmniejszenia obciążenia pracą sędziów, przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu należytego poziomu ochrony interesów stron postępowań.  

2) art. 1 pkt 29 projektu ustawy (art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.)  

Nowelizacja wskazanego przepisu umożliwi sądowi zawieszenie z urzędu postępowania 

w przypadku, gdy rozstrzygnięcie sprawy zależeć będzie od innego toczącego się 

postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  

Stworzenie wyraźnej podstawy prawnej zawieszenia postępowania krajowego umożliwi 

uwzględnienie, przez sąd wydający orzeczenie w sprawie, poglądu dotyczącego wykładni 

przepisów prawa europejskiego wyrażonego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej. Niewątpliwie przyczyni się to do zwiększenia jednolitości orzecznictwa.  

3) art. 1 pkt 37 projektu ustawy (art. 145 § 3 p.p.s.a.)  

Przepis wprowadza rozwiązanie nakazujące sądowi administracyjnemu umorzenie 

postępowania administracyjnego w przypadku uwzględnienia skargi na decyzję lub 

postanowienie, przy jednoczesnym stwierdzeniu podstawy do takiego umorzenia.  
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Rozwiązanie to przyczyni się do przyspieszenia postępowania, albowiem sąd nie będzie 

musiał, uchylając zaskarżoną decyzję lub postanowienie, przekazywać sprawy organowi 

w celu wydania orzeczenia umarzającego postępowanie administracyjne.  

4) art. 1 pkt 38 projektu ustawy (art. 145 a p.p.s.a.)  

Przepis przewiduje wyposażenie sądów administracyjnych w kompetencję do 

określenia, w wyroku uwzględniającym skargę i uchylającym decyzję lub postanowienie 

z uwagi na naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, bądź 

w wyroku stwierdzającym nieważność decyzji lub postanowienia, sposobu załatwienia 

sprawy albo jej rozstrzygnięcia, chyba że rozstrzygnięcie mieści się w sferze uznania organu, 

którego akt zaskarżono, wraz ze wskazaniem terminu, w jakim organ winien wydać nową 

decyzję lub postanowienie. 

Rozwiązanie to zmierza w kierunku zwiększenia stopnia merytorycznego nadzoru 

sądów administracyjnych nad działaniem administracji publicznej oraz winno przyczynić się 

do zwiększenia efektywności i ekonomiki postępowań, uniemożliwiając organom 

administracji niewykonywanie wytycznych sądu, w szczególności w powiązaniu 

z  projektowaną regulacją umożliwiającą stronie, w przypadku niewykonania wyroku sądu, 

wystąpienie z żądaniem wydania orzeczenia stwierdzającego istnienie albo nieistnienie 

uprawnienia lub obowiązku, a także wymierzenia organowi grzywny. 

Należałoby jednak rozważyć dopuszczenie stosowania art. 35 § 5 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) do 

terminu wyznaczanego przez sąd na wydanie przez organ decyzji lub postanowienia po 

wyroku. Uchybienie temu terminowi nie zawsze musi bowiem wynikać z opieszałości 

organu, lecz może być spowodowane choćby koniecznością przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego czy opóźnieniami zawinionymi przez stronę. W takich zaś sytuacjach zbyt 

daleko idące mogłoby być uprawnienie sądu do dokonywania czynności wynikających 

z projektowanego art. 145a § 2 i 3 p.p.s.a. (wymierzenie organowi grzywny, wydanie 

orzeczenia stwierdzającego istnienie albo nieistnienie uprawnienia lub obowiązku, przyznanie 

skarżącemu od organu sumy pieniężnej). 

5) art. 1 pkt 58 projektu ustawy (art. 188 p.p.s.a.)  

Projektowana zmiana ma na celu rozszerzenie możliwości wydawania przez Naczelny 

Sąd Administracyjny orzeczeń o charakterze reformatoryjnym. Dotychczasowa przesłanka 
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wydania takiego rozstrzygnięcia – brak naruszeń przepisów postępowania, które mogły mieć 

istotny wpływ na wynik sprawy, a występowanie jedynie naruszenia prawa materialnego, jest 

zastępowana warunkiem dostatecznego wyjaśnienia istoty sprawy.  

Również to rozwiązanie winno przyczynić się do usprawnienia toku postępowań 

sądowoadministracyjnych poprzez zwiększenie liczby spraw ostatecznie załatwionych przez 

Naczelny Sąd Administracyjny, bez konieczności ich przekazywania do ponownego 

rozpoznania wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu.  

III 

Niezależnie od pozytywnej oceny projektu ustawy co do zasady należy także zwrócić 

uwagę, iż część z zawartych w projekcie ustawy propozycji rozwiązań prawnych budzi 

wątpliwości. Dotyczą one zarówno celów niektórych z projektowanych zmian, systematyki 

projektu, jak też redakcji zmienianych bądź nowych przepisów. W tym zakresie należy 

w szczególności zwrócić uwagę na następujące propozycje.  

1) art. 1 pkt 1 lit. a i b projektu ustawy (art. 3 § 2, 4 i 8 p.p.s.a.)  

Projekt ustawy przewiduje nadanie nowej treści art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. poprzez 

wskazanie wprost, iż kognicji sądów administracyjnych nie podlegają akty lub czynności 

podjęte w ramach postępowań przewidzianych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.). 

Uzasadnione wydaje się doprecyzowanie, iż przedmiotem skargi do sądu administracyjnego 

nie mogą być także interpretacje ogólne, o których mowa w dziale II Ordynacji podatkowej. 

W obecnym stanie prawnym akty te nie podlegają kontroli sądów, co wynika z braku 

podstawy prawnej do objęcia ich taką kontrolą. Zaproponowana treść art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. 

może zaś nasuwać wątpliwości, co do utrzymania tego stanu rzeczy. Dodatkowo, przy takiej 

redakcji przepisu mogą pojawić się wątpliwości co do możliwości zaskarżania do sądu 

administracyjnego aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących 

uprawnień lub obowiązków wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli 

skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.), np. niezaskarżalnych obecnie: 

wyznaczenia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej (art. 10 ust. 2 pkt 11), 

postanowienia o wszczęciu postępowania kontrolnego (art. 13), postanowienia w przedmiocie 

przekazania wszczętego postępowania innemu podmiotowi (art. 10a ust.1).  
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Uzasadnione wydaje się rozważenie przeniesienia projektowanego przepisu art. 3 § 4 

p.p.s.a. – w zakresie dotyczącym wymogów skargi na pisemne interpretacje przepisów prawa 

podatkowego – do działu III rozdziału 2 p.p.s.a. „Skarga”, np. do art. 57, zaś w zakresie 

związania sądu administracyjnego zarzutami skargi - do działu III rozdziału 10 p.p.s.a. 

„Orzeczenia sądowe”, np. do art. 134 § 1. Przepis art. 3 p.p.s.a. określa bowiem zakres 

przedmiotowy kontroli sądów administracyjnych, zaś proponowany § 4 dotyczy podstaw, na 

jakich może zostać oparta skarga do sądu na wydaną interpretację w sprawach podatkowych, 

zaś w zdaniu drugim ustanawia wyjątek od wskazanej w art. 134 § 1 p.p.s.a. zasady braku 

związania sądu zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. 

W zakresie zmiany art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. należy wskazać, iż uzasadnione wydaje się 

również wyeliminowanie możliwości składania skarg na przewlekłość postępowań w sprawie 

pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych 

sprawach. Trudno bowiem przyjąć, by możliwe było zarzucenie organowi przewlekłości 

postępowania w sytuacji, gdy wydaje on interpretację w ostatnim dniu dopuszczalnego 

terminu, po upływie którego znajduje zastosowanie instytucja tzw. milczącej zgody.  

2) art. 1 pkt 2 projektu ustawy (art. 6 p.p.s.a.)  

Nie zostało wyjaśnione, z jakich przyczyn zmniejszony został poziom realizacji zasady 

udzielania pomocy stronom poprzez zmianę brzmienia przepisu art. 6 p.p.s.a. Nie negując 

zasadności wyraźnego ograniczenia zakresu pouczeń udzielanych przez sąd do dotyczących 

czynności procesowych, zbyt daleko idące wydaje się ograniczenie przypadków udzielania 

tychże pouczeń poprzez zastąpienie zwrotu „Sąd administracyjny powinien” zwrotem „Sąd 

administracyjny w razie uzasadnionej potrzeby może”. Projektowany przepis może godzić 

w zasadę udzielania pomocy stronom, której ideą jest zapobieżenie nierówności stron 

w postępowaniu sądowoadministracyjnym, wynikającej z nieznajomości prawa przez jedną 

stronę i posiadania w tym zakresie odpowiednich wiadomości przez drugą stronę.  

3) art. 1 pkt 3 projektu ustawy (art. 12a § 2 p.p.s.a.)  

Wskazany przepis wydaje się wprowadzać istotną zmianę z punktu widzenia uprawnień 

stron postępowania, której wprowadzenie nie zostało uzasadnione w projekcie. Zgodnie 

z aktualnym brzemieniem przepisu strony mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać 

odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. Projektodawcy wprowadzają natomiast rozróżnienie na 

dwie kategorie akt – „akta sprawy” i „akta sądowe”, przy czym uprawnienie stron do 

otrzymywania uwierzytelnionych odpisów lub wyciągów zostało ograniczone wyłącznie do 
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akt sądowych. Strony zostały pozbawione prawa otrzymywania uwierzytelnionych kopii z akt 

sprawy (jak się wydaje – sprawy administracyjnej), gdyż projektowany przepis zezwala 

wyłącznie na sporządzanie kopii, ale jedynie przez same strony.  

Nie jest jasne, wobec braku uzasadnienia wskazywanej zmiany, czy intencją 

projektodawcy było w rzeczywistości rozróżnienie „akt sprawy” – jako akt postępowania 

administracyjnego oraz „akt sądowych” – jako akt wyłącznie postępowania 

sądowoadministracyjnego, czy też różnice terminologiczne stanowią jedynie omyłkę pisarską. 

Należy bowiem wskazać, iż projektodawca nie proponuje zmiany art. 12a § 4 p.p.s.a. 

stanowiącego, iż po okresie przechowywania w sądzie akta sprawy podlegają przekazaniu do 

właściwych archiwów państwowych albo zniszczeniu, odnoszącego się, poprzez pojęcie 

„akta sprawy”, do akt postępowania sądowoadministracyjnego. W obecnym stanie prawnym 

również rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2011 r. 

w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich 

sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 89, poz. 505) 

jako akta sprawy definiuje akta spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach 

administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym, zaś w tym samym znaczeniu 

pojęciem „akta sprawy” posługuje się rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 18 września 2003 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów 

administracyjnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1646). Jednocześnie zaś, w projektowanym 

art. 37 § 1 p.p.s.a. projektodawca ponownie posługuje się niezdefiniowanym pojęciem „akt 

sądowych”. 

Niezależnie od powyższego uzasadnione wydaje się wprowadzenie wyraźnego 

rozróżnienia i doprecyzowania w projekcie ustawy (a w konsekwencji, także 

w wymienionych rozporządzeniach) pojęć odnoszących się do akt postępowania 

sądowoadministracyjnego oraz akt postępowania administracyjnego. Ma to istotne znaczenie 

ze względu na regulacje dotyczące prawa dostępu stron (a także osób niebędących stronami 

a posiadających interes w dostępie do akt postępowania administracyjnego), do akt 

załączanych, w myśl art. 54 § 2 p.p.s.a., do odpowiedzi organu na skargę i włączanych do akt 

postępowania sądowoadministracyjnego.   

4) art. 1 pkt 4 projektu ustawy (art. 15 § 2 p.p.s.a.) 

Może budzić wątpliwości wprowadzenie regulacji nakazującej rozpoznawanie sporów 

kompetencyjnych oraz sporów o właściwość, o których mowa w art. 4 p.p.s.a., na posiedzeniu 
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niejawnym. Nie kwestionując, iż rozpoznawanie tych kategorii spraw na rozprawie w wielu 

przypadkach może być niecelowe, wymaga wnikliwego rozważenia i wyczerpującego 

uzasadnienia wprowadzenie obligatoryjnego posiedzenia niejawnego. Dostrzegając, iż art. 90 

§ 2 p.p.s.a., umożliwia  skierowanie przez sąd sprawy na posiedzenie jawne i wyznaczenia 

rozprawy także wówczas, gdy sprawa podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, 

a także fakt, że w myśl art. 95 p.p.s.a. na posiedzenia niejawne mają wstęp osoby wezwane – 

należałoby jednak rozważyć wprowadzenie obligatoryjnego posiedzenia niejawnego, pod 

warunkiem, że żadna ze stron nie zażąda przeprowadzenia rozprawy.  

5) art. 1 pkt 6 projektu ustawy (art. 22 § 4 i 5 p.p.s.a.) 

Budzi wątpliwości zaproponowane w przepisie art. 22 § 4 p.p.s.a. rozwiązanie dotyczące 

sposobu postępowania z ponownym wnioskiem o wyłączenie wszystkich sędziów danego 

sądu, albowiem art. 20 § 1 p.p.s.a., stanowiący podstawę złożenia wniosku o wyłączenie 

odnosi się wyłącznie do pojedynczego sędziego.  

Zgodnie z częścią orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego żaden przepis nie 

wymaga, aby przyczyny uzasadniające wniosek o wyłączenie były zindywidualizowane 

w stosunku do każdego sędziego, może się bowiem okazać, że wszystkich sędziów dotyczy 

jedna przyczyna wyłączenia. Strona nie musi też znać z imienia i nazwiska sędziów, których 

dotyczy wniosek i może określić ich w sposób możliwy do zindywidualizowania 

(np. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 

2008 r., sygn. akt I OZ 227/08). Uwzględniając zatem dopuszczalność wniosku o wyłączenie 

wszystkich sędziów danego sądu, wydaje się uzasadnione, by odstąpić od wskazywania 

w projektowanym przepisie „wszystkich sędziów danego sądu” uznając, iż stosowny wniosek 

i tak jest możliwy do złożenia w świetle obecnie obowiązujących przepisów.  Ewentualnie 

należałoby dokonać również stosownej zmiany art. 20 § 1 p.p.s.a. poprzez wyraźne 

wskazanie możliwości złożenia wniosku o wyłączenie wszystkich sędziów danego sądu.  

Dodatkowo należy uznać za uzasadnione uzupełnienie projektowanego art. 22 § 4 

p.p.s.a. o zdanie przewidujące odpowiednie stosowanie art. 21  p.p.s.a. (na wzór art. 531 

k.p.c. zdanie trzecie) w celu zagwarantowania wyłączenia od udziału w wydaniu 

postanowienia sędziego, którego dotyczy wniosek.  

 Należałoby również rozważyć, czy w przypadku, o którym mowa w projektowanym 

art. 22 § 5 p.p.s.a., wniosek o wyłączenie sądu nie powinien być traktowany jak wniosek 

o wyłączenie wszystkich sędziów danego sądu (w przypadku pozostawienia rozwiązania 
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prawnego pozwalającego expressis verbis na złożenie wniosku o wyłączenia wszystkich 

sędziów danego sądu). 

6) art. 1 pkt 7 projektu ustawy (art. 25 § 1 p.p.s.a.) 

Propozycja wskazania, w art. 25 § 1 p.p.s.a., iż organ administracji publicznej ma 

zdolność występowania przed sądem administracyjnym jako strona, wbrew stanowisku 

wyrażonemu w uzasadnieniu, może prowadzić do powstania istotnych wątpliwości co do 

zakresu jego zdolności sądowej. W obecnym stanie prawnym, przy uwzględnieniu treści 

art. 32 p.p.s.a. (wskazującego, iż w postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej 

stronami są skarżący oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie 

postępowania jest przedmiotem skargi), nie budzi wątpliwości zdolność organu, którego 

działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, 

do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Dokonanie proponowanej zmiany, bez 

doprecyzowania, iż chodzi wyłącznie o organ którego działanie, bezczynność lub przewlekle 

prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, może chociażby prowadzić do sytuacji, 

w której organy pierwszej instancji będą usiłowały wywodzić, iż jako wyposażone 

w przymiot zdolności sądowej oraz interes prawny, o którym mowa w art. 50 § 1 p.p.s.a., 

dysponują uprawnieniem zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji (postanowień) 

organów II instancji, co – jak się wydaje – nie było intencją projektodawcy. Z tego względu 

proponuje się odstąpienie od projektowanej zmiany, ewentualnie jej doprecyzowanie poprzez 

dopisanie po wyrażeniu „organ administracji publicznej” wyrażenia „którego działanie, 

bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi”. 

7) art. 1 pkt 10 projektu ustawy (art. 35 § 4 p.p.s.a.) 

Może budzić wątpliwości, czy w świetle treści art. 35 § 2 p.p.s.a. oraz orzecznictwa 

wydanego na tle tego artykułu (np. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z dnia 3 listopada 2010 r., sygn. akt I OZ 783/10, z dnia 12 października 2011 r., sygn. akt 

I OZ 767/11) niezbędne jest precyzowanie kwestii dopuszczalności umocowania pracownika 

jednostki organizacyjnej organu do jego reprezentowania.  

Niezależnie od powyższego budzi wątpliwości, czy po wprowadzeniu proponowanej 

zmiany pracownik Ministerstwa Finansów będzie mógł występować przed sądem w sprawach 

dotyczących skarg na indywidualne interpretacje prawa podatkowego, które są wydawane 

przez upoważnionych dyrektorów izb skarbowych.  
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Mając na względzie wspomniane wątpliwości zasadnym jest poszerzenie uzasadnienia 

zmian zaproponowanych w art. 1 pkt 10 projektu ustawy, które dotyczą "regulacji prawnej 

wskazującej osoby mogące reprezentować organ w postępowaniu sądowoadministracyjnym". 

8) art. 1 pkt 16 projektu ustawy (art. 52 § 3 p.p.s.a.) 

Regulacja zawarta w projektowanym przepisie, w zdaniu drugim przewidującym, iż sąd 

będzie oceniał, po wniesieniu skargi, zachowanie terminu na wniesienie przez stronę 

wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez organ, budzi poważne wątpliwości. Zgodnie 

z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. wyrok wydany w składzie 

7 sędziów z dnia 14 marca 2011 r., sygn. akt I FPS 5/10), 14-dniowy termin określony 

w art. 52 § 3 p.p.s.a. jest terminem procesowym, a zatem przywracalnym. 

O jego przywróceniu decyduje organ administracji właściwy do rozstrzygnięcia 

w przedmiocie usunięcia naruszenia prawa. Projektodawca nie przewidział, w jakiej relacji 

proponowana treść art. 53 § 3 zdanie drugie pozostaje względem regulacji umożliwiających 

przywrócenie terminu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. W konsekwencji może to 

powodować wątpliwości w praktyce, czy strona postępowania winna składać, w przypadku 

przekroczenia 14-dniowego terminu, wniosek do właściwego organu o jego przywrócenie, 

wraz z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, czy też jedynie wezwać do usunięcia 

naruszenia prawa wskazując przyczyny uchybienia terminowi, mając na uwadze, iż to 

dopiero sąd w postępowaniu sądowoadministracyjnym oceni okoliczność zachowania terminu 

oraz kwestie ewentualnej winy skarżącego w uchybieniu terminowi.  

9) art. 1 pkt 17 lit. a projektu ustawy (art. 54 § 2 i 3 p.p.s.a.) 

Intencja projektodawcy wyraźnego wskazania konieczności przekazywania sądowi 

administracyjnemu skargi wraz z aktami sprawy, w sprawie, w której w ramach autokontroli 

organ administracji uwzględnił skargę w całości przed jej skierowaniem do sądu zasługuje na 

poparcie. Niezrozumiałe wydaje się jednak ograniczenie uprawnienia autokontrolnego 

w czasie, do trzydziestego dnia od daty otrzymania skargi. Nie można bowiem wykluczyć, 

iż organ dopiero po przekazaniu skargi do sądu administracyjnego (choćby na skutek analizy 

innych skarg w podobnych sprawach) dojdzie do przekonania o słuszności skargi już 

skierowanej do sądu. O ile w obecnym stanie prawnym możliwość jej uwzględnienia trwa 

aż do dnia rozpoczęcia rozprawy, o tyle zgodnie z projektem ustawy została znacząco 

ograniczona.  
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Niezależnie od powyższego wydaje się, że obowiązek przekazania kompletnych 

oryginalnych akt postępowania administracyjnego sądowi w przypadku uwzględnienia skargi 

przez organ w trybie autokontroli może znacząco utrudniać dalsze procedowanie 

administracyjne - np. w przypadku wydania decyzji przekazującej sprawę do ponownego 

rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, czy w przypadku zaskarżenia takiej decyzji do 

sądu. Organy administracji nie dysponowałyby wówczas aktami, niezbędnymi odpowiednio 

do ponownego rozpatrzenia sprawy oraz sporządzenia odpowiedzi na skargę.  

Wydaje się nadto uzasadnione wyraźne określenie kompetencji orzeczniczych sądu 

administracyjnego w odniesieniu do przekazanej mu skargi, uwzględnionej przez organ 

w trybie autokontroli, a zatem rozstrzygnięcie, czy postępowanie sądowoadministracyjne 

powinno być w takim przypadku umorzone oraz wskazanie konieczności rozważenia przez 

sąd ewentualnego rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów.  

10) art. 1 pkt 21 projektu ustawy (art. 66 p.p.s.a.)  

Nie jest zrozumiała ani uzasadniona przyczyna, dla której profesjonalni pełnomocnicy 

stron mieliby zostać zobowiązani do doręczania sobie nawzajem pism za potwierdzeniem 

odbioru, w szczególności w sytuacji, gdy do pisma procesowego wnoszonego do sądu 

wystarczy załączyć dowód nadania odpisu pisma przesyłką poleconą, zaś przesłanką zwrotu 

pisma przez sąd jest brak dołączenia do pisma dowodu doręczenia albo dowodu wysłania 

pisma przesyłką poleconą drugiej stronie (a zatem nie podlega badaniu przez sąd, czy pismo 

zostało wysłane za potwierdzeniem odbioru – wystarczający jest dowód nadania przesyłką 

poleconą). Forma korespondencji za potwierdzeniem odbioru przez adresata generuje nadto 

większe koszty względem doręczeń listem poleconym (z dowodem nadania), funkcjonującej 

m.in. w postępowaniu cywilnym. Nie wskazano przy tym, z jakich przyczyn wprowadza się 

ten dodatkowy wymóg.  

Uwzględniając proponowaną zmianę należy nadto rozważyć wprowadzenie w art. 37 § 1 

p.p.s.a. obowiązku składania przez pełnomocnika strony, przy pierwszej dokonywanej 

czynności procesowej, odpisu pełnomocnictwa także dla strony przeciwnej, na wzór art. 89 

§ 1 k.p.c.  

11) art. 1 pkt 40 projektu ustawy (art. 149 p.p.s.a.)  

Wedle intencji projektodawcy zaproponowana zmiana przepisu ma na celu 

zapobiegnięcie sytuacjom, gdy po wniesieniu skargi na bezczynność lub przewlekłość 
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postępowania do sądu administracyjnego organ wyda akt albo dokona czynności, zaś sąd 

umarza postępowanie, nawet jeśli organ wcześniej prowadził je w sposób przewlekły, 

w konsekwencji czego strona nie może uzyskać orzeczenia sądu potwierdzającego, że doszło 

do rażącej bezczynności bądź przewlekłości postępowania.  

Wydaje się, iż zaproponowane brzmienie przepisu nie rozwiązuje w sposób 

jednoznaczny sygnalizowanego problemu. Może bowiem budzić wątpliwości, czy dodanie 

nowej treści normatywnej zawartej w § 1 pkt 3 w brzmieniu „stwierdza, że organ dopuścił się 

bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania”, w powiązaniu z treścią 

wprowadzenia do wyliczenia z § 1, wskazującego, iż „Sąd, uwzględniając skargę” zapewnia  

możliwość stwierdzenia bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania (także 

rażącego – w myśl § 2) w przypadku, gdy wydanie aktu lub dokonanie czynności nastąpiło po 

wniesieniu skargi do sądu. Uzasadnione wydaje się rozważenie wskazania wprost, 

iż uwzględnienie skargi może polegać na zobowiązaniu organu do działania, w myśl 

proponowanego § 1 pkt 1 i 2, zaś niezależnie od tego czy sąd wyda rozstrzygniecie 

merytoryczne czy też umorzy postępowanie wobec załatwienia sprawy przez organ, sąd może 

stwierdzić bezczynność albo przewlekłe prowadzenie postępowania przez ten organ.  

12) art. 1 pkt 41 projektu ustawy (art. 151 p.p.s.a.)  

Należy wskazać, iż treść nowelizowanego przepisu nie odzwierciedla zamierzeń 

projektodawcy wyrażonych w uzasadnieniu. Z uzasadnienia wynika bowiem, że regulacja ta 

ma na celu uniknięcie sytuacji, w której skarga obejmuje cały akt administracyjny a wyrok 

sądu odnosi się wyłącznie do części decyzji lub postanowienia, które zostają przez sąd 

uchylone lub co do których stwierdza się nieważność – wobec braku wyraźnej podstawy do 

oddalenia skargi w części. Zaproponowane brzmienie art. 151 p.p.s.a. wskazuje jednak, 

iż jedynie w razie nieuwzględnienia skargi (a zatem jej nieuwzględnienia w całości), sąd 

oddala skargę w całości lub w części. Uzasadnione wydaje się zatem rozważenie nadania 

następującego brzmienia art. 151 p.p.s.a. „W razie nieuwzględnienia skargi w całości albo 

w części sąd oddala skargę odpowiednio w całości albo w części.”.  

13) art. 1 pkt 42 projektu ustawy (art. 152 p.p.s.a.)  

Zgodnie z treścią projektowanego przepisu, w razie uwzględnienia skargi na akt lub 

czynność, nie wywołują one skutków prawnych do chwili uprawomocnienia się wyroku, 

chyba że sąd postanowi inaczej. W obowiązującym brzmieniu artykułu ustawodawca 

posługuje się zaś zwrotem „zaskarżony akt lub czynność nie mogą być wykonane”. 
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W uzasadnieniu projektu nie wyjaśniono istoty różnicy między pojęciem „nie podlega 

wykonaniu” a stwierdzeniem „nie wywołuje skutków prawnych”, które wydaje się być 

szersze. Proponowana zmiana wymaga zatem dodatkowego doprecyzowania. 

14) art. 1 pkt 43 projektu ustawy (art. 153 p.p.s.a.)  

Poważne wątpliwości budzi treść projektowanego art. 153 p.p.s.a. w zakresie, w jakim 

proponuje się, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone 

w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie „sądy”, w miejsce dotychczasowego wskazania: „ten 

sąd”. Przepis ten nie precyzuje, jakie sądy pozostają związane oceną prawną i wskazaniami 

co do dalszego postępowania, zaś uzasadnienie w tym zakresie rodzi dalsze wątpliwości. 

Wskazuje się bowiem, że ocena prawna wyrażona w wyroku wojewódzkiego sądu 

administracyjnego będzie wiązała Naczelny Sąd Administracyjny w sytuacji, gdy Naczelny 

Sąd Administracyjny będzie rozpatrywał skargę kasacyjną od wyroku oceniającego legalność 

ponownie wydanej w sprawie decyzji. Należy się domyślać, iż chodzi o sytuację, w której 

pierwszy wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego nie został zaskarżony skargą 

kasacyjną, zaś skarga taka została wywiedziona od orzeczenia wydanego w wyniku 

zaskarżenia ponownie wydanej decyzji. Przy uwzględnieniu ustrojowej pozycji Naczelnego 

Sądu Administracyjnego oraz przypisanych mu zadań, a także istoty instrumentu skargi 

kasacyjnej, wątpliwa wydaje się słuszność założenia, że brak pierwotnego zaskarżenia 

wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego winien uniemożliwiać poddanie skutecznej 

kontroli instancyjnej kolejnego orzeczenia oceniającego legalność ponownie wydanej 

w sprawie decyzji. Taka interpretacja projektowanego przepisu wprawdzie zapewniłaby 

stronom pewność, że ocena prawna wyrażona w prawomocnym wyroku wojewódzkiego sądu 

administracyjnego nie będzie kwestionowana, należy jednak uwzględnić potencjalną 

złożoność stanów prawnych: w konkretnych sprawach mogą bowiem powstać wątpliwości, 

czy zakres zarzutów zawartych w skardze kasacyjnej od ponownego wyroku sądu pierwszej 

instancji obejmuje wyłącznie materię objętą oceną prawną wyrażoną w pierwszym wyroku 

sądu pierwszej instancji, czy też jest szerszy – a zatem wymaga merytorycznego rozpoznania 

przez Naczelny Sąd Administracyjny.  

Ponadto należy zwrócić uwagę, że w projektowanym przepisie, jako jedyny wyjątek od 

zasady związania oceną prawną i wskazaniami co do dalszego postępowania, wskazano 

zmianę przepisów prawa. Tymczasem podobny skutek winna powodować także zmiana 

istotnych okoliczności faktycznych na odmienne od przyjętych przez sąd. 
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Niezależnie od powyższego, zaproponowane brzmienie art. 153 p.p.s.a. może również 

rodzić wątpliwości w zakresie dopuszczalności korzystania przez Ministra Finansów 

z uprawnienia określonego w art. 14e Ordynacji podatkowej, to jest zmiany pisemnych 

interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach, 

w przypadku gdy interpretacje zmieniane podlegały wcześniejszej kontroli sądowej. Może 

również powstać wątpliwość co do związania sądów, które będą rozpatrywały sprawy decyzji 

wymiarowych, w których będą zastosowane interpretacje skontrolowane wcześniej przez sąd. 

W tym kontekście wymaga rozważenia wyłączenie skutków orzeczeń sądowych określonych 

w projektowanym art. 153 p.p.s.a., a także w art. 170 i 171 p.p.s.a., w sprawach dotyczących 

skarg na zmianę interpretacji indywidualnych, jeżeli zmieniona interpretacja, która została 

utrzymana w mocy prawomocnym wyrokiem sądu lub została wydana w wyniku wykonania 

prawomocnego wyroku sądu, straciła walor prawidłowości w związku z wystąpieniem 

przesłanek wskazanych w art. 14e Ordynacji podatkowej.  

Należy zauważyć, że interpretacje indywidualne nie dotyczą jednostkowej sprawy 

podatkowej, lecz otwartej liczby stanów faktycznych wywołujących określone skutki 

podatkowe, o ile wnioskodawca zastosuje się do interpretacji. Brak możliwości dokonania 

zmiany interpretacji indywidualnej skontrolowanej przez sąd administracyjny, np. w sytuacji 

pojawienia się odmiennego i powszechnie akceptowanego przez inne składy orzekające 

sądów administracyjnych poglądu w analogicznej sprawie, skutkować może m.in. brakiem 

równowagi konkurencyjnej przedsiębiorców. Stosowanie się przez podatnika do raz 

otrzymanej interpretacji indywidualnej będzie bowiem chronione, zaś nawet pojawienie się 

w późniejszym okresie odmiennych, utrwalonych poglądy sądów administracyjnych 

w tożsamych sprawach nie będą mogło wywrzeć wpływu na ten stan poprzez uprawnienie 

Ministra Finansów do dokonania zmiany interpretacji, prowadząc do naruszenia zasad 

równości i sprawiedliwości w traktowaniu podmiotów (tu: podatników) charakteryzujących 

się takimi samymi cechami. Stosowanie się do otrzymanej interpretacji podatkowej 

gwarantuje bowiem ochronę umożliwiającą np. stosowanie odmiennych zasad rozliczeń 

podatkowych od pozostałych podatników znajdujących się w takiej samej sytuacji, aż do 

czasu zmiany stanu prawnego powodującego wygaśnięcie interpretacji.  

Powyższe wątpliwości potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego 

w Warszawie z dnia 15 października 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 828/13, w którym sąd, 

rozpoznając skargę na interpretację zmieniającą wydaną po wyroku Naczelnego Sadu 
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Administracyjnego dotyczącym interpretacji zmienianej, uchylił zaskarżoną zmianę 

interpretacji indywidualnej i stwierdził, iż brak jest regulacji wyłączających moc normatywną 

przepisów art. 170 oraz 171 p.p.s.a. w przypadku dokonywania przez Ministra Finansów 

zmiany wydanej interpretacji, a nadto, powołał się na związanie sądu ocena prawną wyrażoną 

we wcześniejszym wyroku, wynikającą z treści art. 153 p.p.s.a. 

15) art. 1 pkt 44 lit. b projektu ustawy (art. 154 § 7 p.p.s.a.)  

Odnosząc się do samej idei zmiany regulacji zawartej w art. 154 § 7 p.p.s.a. (a także 

w art. 149 § 4 oraz art. 145a § 3 p.p.s.a.) należy wskazać, iż nie jest jasne, czy ewentualna 

suma pieniężna przyznawana przez sąd od organu w przypadku niewykonania wyroku 

uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania (art. 154 

§ 7 p.p.s.a.), przyznawana już na etapie uwzględnienia skargi na bezczynność lub przewlekłe 

prowadzenie postępowania przez organ (art. 149 § 4 p.p.s.a.), bądź przyznawana w sytuacji 

niewydania decyzji lub postanowienia rozstrzygających sprawę w sposób i w terminie 

wskazanym przez sąd w wyroku (art. 145 a § 1 p.p.s.a.) ma na celu zdyscyplinowanie 

organów, czy też zapewnienie swego rodzaju zadośćuczynienia stronie za opieszałość 

w działaniu organów administracji publicznej. Nie zostało także wskazane, jakimi 

przesłankami winien kierować się sąd ustalając zasadność oraz wysokość przyznania sumy 

pieniężnej, w jaki sposób winna być prowadzona ewentualna egzekucja zasądzonej na rzecz 

skarżącego sumy pieniężnej. Wprawdzie w świetle art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c. należy uznać, 

że wyrok sądu administracyjnego stanowi tytuł egzekucyjny, jednakże nie jest jasne, jaki sąd 

byłby władny nadać mu klauzulę wykonalności. Ponadto należałoby rozstrzygnąć, czy 

przyznana suma winna podlegać zaliczeniu na poczet odszkodowania, jakiego może 

dochodzić skarżący na mocy art. 4171 § 3 k.c.  

W zakresie projektowanej zmiany budzi również wątpliwości możliwość przyznania 

przez sąd sumy pieniężnej z urzędu, bez wniosku skarżącego. Wydaje się, iż to skarżący 

winien być uprawniony do podjęcia decyzji, czy chce domagać się przyznania mu sumy 

pieniężnej, czy też z tej możliwości rezygnuje.  

16) art. 1 pkt 45 projektu ustawy (art. 155 § 3 p.p.s.a.)  

Należy rozważyć, czy nie jest nadmiernie represyjne uprawnienie do wymierzenia 

organowi przez sąd grzywny w wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, w przypadku niezrealizowania przez organ obowiązków 
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rozpatrzenia tzw. postanowienia sygnalizacyjnego i zawiadomienia sądu w terminie 

trzydziestu dni o zajętym stanowisku. W uzasadnieniu nie wskazano, z jakich przyczyn 

projektodawca zdecydował się na wprowadzenie takiego rozwiązania, poprzestając na 

stwierdzeniu, iż w obecnym stanie prawnym brak jest instrumentów dyscyplinowania 

organów ignorujących postanowienia sygnalizacyjne.  Nie wiadomo zatem, czy i jak często 

dochodzi do takich sytuacji.  

17) art. 1 pkt 51 projektu ustawy (art. 175 § 4 p.p.s.a.)  

Przepis art. 175 § 4 p.p.s.a. wprowadza, wzorem postępowania cywilnego, przymus 

reprezentacji stron postępowania sądowoadministracyjnego przez profesjonalnych 

pełnomocników procesowych przy podejmowaniu wszystkich czynności w toku 

postępowania kasacyjnego. W obecnym stanie prawnym tzw. przymus adwokacko-radcowski 

dotyczy wyłącznie sporządzenia skargi kasacyjnej. Jakkolwiek zaproponowane rozwiązanie 

wydaje się zmierzać w kierunku podniesienia poziomu profesjonalizmu w postępowaniu 

przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, uzasadnione wydaje się podniesienie szeregu 

zastrzeżeń względem tej propozycji.  

W pierwszej kolejności wymaga podkreślenia, iż brak jest prostej analogii pomiędzy 

postępowaniem inicjowanym skargą kasacyjną w postępowaniu przed Naczelnym Sądem 

Administracyjnym a w postępowaniu przed Sądem Najwyższym. W postępowaniu cywilnym 

postępowanie kasacyjne następuje po przeprowadzeniu dwuinstancyjnego postępowania 

przed sądami powszechnymi, podczas gdy w postępowaniu sądowoadministracyjnym skarga 

kasacyjna inicjuje dopiero postępowanie przed drugą instancją, nie stanowiąc 

nadzwyczajnego środka zaskarżenia (choć poziom formalizmu postępowania przed 

Naczelnym Sądem Administracyjnym jest wyższy, aniżeli w cywilnym postępowaniu 

apelacyjnym).  

Następnie należy wskazać, iż w ocenie Rządu nie istnieje potrzeba, także przy 

uwzględnieniu charakteru postępowania kasacyjnego przed Naczelnym Sądem 

Administracyjnym, ograniczania możliwości reprezentacji stron wyłącznie do 

profesjonalnych pełnomocników. Nie jest zasadny pogląd, iż obecny stan prawny nie 

gwarantuje należytego poziomu postępowań kasacyjnych, w szczególności w zakresie 

dotyczącym reprezentujących organy administracji publicznej pracowników ich urzędów. Są 

to bowiem osoby wyspecjalizowane w zakresie określonych zagadnień prawnych będących 

przedmiotem rozpoznawania przez sąd w ramach sprawy kasacyjnej i posiadające w tych 
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kwestiach szczegółową wiedzę. Przedmiotem orzekania jest wszak, co do zasady, ocena 

zgodności z prawem rozstrzygnięcia wydanego przez organ administracji, którego projekt  

przygotowywany jest właśnie przez pracowników urzędu tego organu.  Wydaje się, 

iż istniejący obecnie wymóg sporządzenia środka zaskarżenia przez adwokata lub radcę 

prawnego (a także osoby wskazane w art. 175 § 2 p.p.s.a.), jest wystarczający dla 

zapewnienia prawidłowości wywodzonej skargi kasacyjnej, także pod względem formalnym, 

zaś udział w dalszym toku postępowania, w szczególności w zakresie prezentowania 

i uzasadniania merytorycznych argumentów, może być pozostawiony samym stronom, ich 

pracownikom, bądź innym osobom mogącym w obecnym stanie prawnym występować w roli 

pełnomocników. Projektodawca nie uzasadnił przy tym, z jakich przyczyn dotychczasowe 

rozwiązania prawne w zakresie  reprezentacji stron w postępowaniu kasacyjnym uznaje 

za niedostateczne. 

Warto także podnieść, iż przyjęcie projektowanej regulacji niewątpliwie nie pozostałoby 

bez wpływu na koszty funkcjonowania organów administracji publicznej, powodując ich 

wzrost. Niezbędna byłaby bowiem zmiana modelu funkcjonowania wielu urzędów związana 

z koniecznością ograniczenia zakresu zadań dotychczasowych pracowników uczestniczących 

w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz zawarciem stosownych 

umów z adwokatami lub radcami prawnymi w celu zapewnienia reprezentacji procesowej 

organów. Także po stronie obywateli i przedsiębiorców powstałaby konieczność zwiększenia 

nakładów finansowych związanych z prowadzeniem spraw sądowoadministracyjnych.  

Uwzględniając powyższe uwagi należy krytycznie ocenić zaproponowane rozwiązanie.  

18) art. 1 pkt 51 projektu ustawy (art. 175 § 5 p.p.s.a.)  

Niezależnie od uwagi zawartej w pkt 17, uzasadnione wydaje się zmodyfikowanie 

przepisu poprzez wskazanie, iż projektowanego § 4 nie stosuje się, gdy wymienione w § 5 

osoby są stroną postępowania, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem. Z obecnego 

brzmienia przepisu  wydaje się bowiem wynikać, iż np. w sytuacji sporządzenia skargi 

kasacyjnej przez adwokata będącego pełnomocnikiem sędziego – strony postępowania, sędzia 

taki nie może samodzielnie działać w postępowaniu przed Naczelnym Sądem 

Administracyjnym, jak również, że np. przy sporządzeniu skargi kasacyjnej przez będącego 

pełnomocnikiem strony profesora nauk prawnych strona taka może działać samodzielnie 

w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, wobec wyłączenia stosowania, 

w takim przypadku, projektowanego § 4.  
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19) art. 1 pkt 70 projektu ustawy (art. 250 p.p.s.a.)  

Nie zostało wyjaśnione, z jakich przyczyn projektodawca przewidział wprowadzenie 

regulacji umożliwiającej sądowi obniżenie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

wynagrodzenia przysługującego profesjonalnemu pełnomocnikowi strony wyznaczonemu 

z urzędu.  Brak jest przy tym tożsamej regulacji ustanawiającej wyraźną podstawę prawną do 

obniżenia wynagrodzenia w odniesieniu do pełnomocnika z wyboru. Zmienianego projektem 

ustawy art. 206 p.p.s.a. nie można bowiem uznać za odpowiadający pod względem treści 

normatywnej art. 250 p.p.s.a. Art. 206 p.p.s.a. przewiduje bowiem możliwość odstąpienia 

przez sąd od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania (na które składa się wynagrodzenie 

reprezentującego stronę profesjonalnego pełnomocnika) w całości lub w części. Stanowi 

zatem regulację bardziej ogólną, a nadto obwarowaną wystąpieniem przesłanki 

„uzasadnionego przypadku”, podczas gdy projektowany art. 250 p.p.s.a. znajdzie 

zastosowanie w „szczególnie uzasadnionych przypadkach”.  

20) art. 1 pkt 74 projektu ustawy (art. 256 pkt 1 p.p.s.a.)  

Należy wskazać, iż zmiana treści przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia 

polegająca m.in. na zmianie zakresu spraw przekazanych do uregulowania w akcie 

wykonawczym bądź zmianie wytycznych dotyczących treści tego aktu powoduje utratę mocy 

obowiązującej aktu wykonawczego z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej treść 

przepisu wykonawczego. Wydaje się zatem, iż uzasadnione byłoby uzupełnienie projektu 

ustawy o przepis przejściowy, mocą którego rozporządzenie Rady Ministrów wydane na 

podstawie art. 256 p.p.s.a. zostałoby zachowane w mocy do czasu wydania nowego 

rozporządzenia na podstawie zmienionego przepisu upoważniającego. 

 

Odnosząc się do treści uzasadnienia projektu należy w szczególności wskazać, 

co następuje. 

W pkt 2 Oceny Skutków Regulacji zawarto informację, iż wprowadzenie 

projektowanych zmian nie spowoduje istotnych skutków finansowych w budżecie państwa 

i budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Zaproponowane w projekcie, poniżej 
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wymienione rozwiązania mogą jednak spowodować zmniejszenie dochodów budżetu państwa 

w postaci wpływów z opłat sądowych poprzez: 

1) rozszerzenie katalogu spraw, w których strona jest zwolniona z opłat sądowych 

o sprawy z zakresu udzielania cudzoziemcom ochrony oraz sprawy dotyczące dodatków 

mieszkaniowych (projektowany art. 239 § 1 pkt 1 lit g i h p.p.s.a.); 

2) rozszerzenie katalogu podmiotów zwolnionych z kosztów sądowych o organizacje 

pożytku publicznego, organizacje pozarządowe oraz o inne podmioty, które mogą 

prowadzić działalność pożytku publicznego (projektowany art. 239 § 2 p.p.s.a.); 

3) zwolnienie od opłat sądowych zażaleń i sprzeciwów wydawanych w sprawach z zakresu 

prawa pomocy (projektowany art. 261 p.p.s.a.).  

W związku z powyższym Ocenę Skutków Regulacji należałoby  uzupełnić o informację 

wskazującą wpływ zaproponowanych rozwiązań na spadek dochodów budżetu państwa 

z tytułu opłat sądowych w części 05 Naczelny Sąd Administracyjny. Ponadto, odnosząc się 

do zmiany wskazanej powyżej w pkt 1, uzasadnieniem rozszerzenia zwolnień od opłat 

sądowych w sprawach cudzoziemców oraz w sprawach dodatków mieszkaniowych jest to, 

iż strony tych postępowań nie mają, co do zasady, wystarczających środków na pokrycie 

kosztów sądowych. Zaznaczenia wymaga, iż w obecnym stanie prawnym istnieją rozwiązania 

służące pomocą osobom niezamożnym, które mają na celu zapewnienie im możliwości 

dochodzenia swoich praw przed sądem (prawo pomocy). W związku z powyższym, należy 

rozważyć zasadność potrzeby dokonywania zmian w tym zakresie.  

Projekt ustawy przewiduje również rozszerzenie katalogu spraw, które będą mogły być 

rozpatrywane w postępowaniu uproszczonym przed wojewódzkimi sądami 

administracyjnymi, z jednoczesnym zwiększeniem składu orzekającego z jednego  do trzech 

sędziów, a także zwiększenie składu orzekającego z jednego do trzech sędziów w sprawach 

przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, o których mowa w projektowanym art. 182 § 2 

p.p.s.a. W związku z powyższym, projekt należy uzupełnić o informację wskazującą wpływ 

proponowanych rozwiązań na szybkość postępowania przed wojewódzkimi sądami 

administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Należy bowiem 

zaznaczyć, iż zgodnie z „Informacją o działalności sądów administracyjnych w 2012 r.”, 

liczba zaległości dotyczących nierozpatrzonych skarg kasacyjnych wniesionych do NSA 

wynosi ok. 16.000 według stanu na koniec 2012 r. 
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W Ocenie Skutków Regulacji nie przedstawiono również żadnych danych, które 

zobrazowałyby wpływ proponowanych zmian związanych z umożliwieniem wykonywania 

części zadań zastrzeżonych dotychczas dla sędziów przez referendarzy sądowych, na 

zmniejszenie obciążenia pracą sędziów. Brak jest również analizy, z której wynikałoby, czy 

zwiększenie zadań referendarzy sądowych będzie wiązało się z potrzebą przydzielenia 

dodatkowych etatów referendarskich, co w konsekwencji wpłynie na obciążenie budżetu 

państwa. 

Jak zasygnalizowano w uwadze nr 17 do części normatywnej projektu ustawy - Ocena 

Skutków Regulacji nie uwzględnia także wpływu obligatoryjnego zastępstwa stron 

w postępowaniu kasacyjnym przez profesjonalnych pełnomocników. Skutkiem przyjętej 

regulacji byłby zaś niewątpliwy wzrost wydatków po stronie organów administracji 

publicznej w związku z koniecznością zapewnienia udziału profesjonalnych pełnomocników 

we wszystkich sprawach kasacyjnych, w miejsce pracowników tych organów. Dodatkowo, 

proponowane rozwiązanie prawne winno zostać omówione w części Oceny Skutków 

Regulacji prezentującej wyniki analizy wpływu aktu normatywnego na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw. Należy bowiem 

założyć, że zobowiązanie przedsiębiorców do korzystania z pomocy profesjonalnych 

pełnomocników w toku postępowań kasacyjnych nie pozostałoby bez wpływu na  koszty 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

IV 

Nadto należy wskazać, że aktualnie przedmiotem prac parlamentarnych jest rządowy 

projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1637), w którym przewidziano m.in. 

szereg zmian w p.p.s.a. obejmujących regulacje związane z elektronizacją postępowania 

sądowoadministracyjnego. W dniu 12 września 2013 r. odbyło się pierwsze czytanie tego 

projektu na posiedzeniu Sejmu. Projekt wprowadza zmiany m.in. w art. 12a, art. 54, art. 83 

p.p.s.a., które są również przedmiotem zmian przewidzianych prezydenckim projektem 

ustawy. Z tego względu obie nowelizacje winny zostać zsynchronizowane ze sobą, w celu 

zapewnienia spójności przyjętych rozwiązań. 

Dodatkowo należy wskazać, iż Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra 

Sprawiedliwości sygnalizując problem braku możliwości pełnienia funkcji pełnomocnika 

strony w postępowaniu sądowym (przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi) 
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przez wstępnych, spokrewnionych ze stroną w stopniu drugim i trzecim. Wskazano, 

iż powyższe rozwiązanie może być odbierane jako dyskryminacja ze względu na wiek, przy 

uwzględnieniu, że brak jest analogicznego ograniczenia jeśli chodzi o zstępnych strony. 

Uznając zasadność stanowiska Rzecznika, w szczególności w świetle braku  argumentów 

przemawiających za obowiązującym obecnie ograniczeniem kategorii wstępnych strony 

mogących pełnić funkcję jej pełnomocnika, do wstępnych pierwszego stopnia, 

w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace związane z przygotowaniem stosownej zmiany 

art. 87 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Uzasadnione jest zatem rozważenie dokonania 

analogicznej zmiany w art. 35 § 1 p.p.s.a., poprzez nadanie mu brzmienia: „art. 35 § 1 

Pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub 

uczestnik postępowania, jak również wstępni, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz 

osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, jeżeli 

przewidują to przepisy szczególne.”. Uwzględniając kompleksowy charakter zmian 

zaproponowanych w prezydenckim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, właściwe wydaje się poszerzenie  jego 

zakresu o wskazaną nowelizację art. 35 § 1 p.p.s.a. 

V 

Reasumując, w ocenie Rządu przedłożony przez Prezydenta RP projekt ustawy 

o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi niewątpliwie 

zasługuje na poddanie go dalszym pracom legislacyjnym. Akceptując cele, jakie przyświecały 

projektodawcy podczas przygotowywania projektu ustawy oraz kierunki w jakich zmierza 

nowelizacja, niezbędne jest dokonanie wnikliwej analizy projektowanych rozwiązań, a także 

usunięcie nasuwających się wątpliwości, dotyczących treści niektórych z proponowanych 

przepisów. 
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