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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(druk nr 489) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

W obecnym stanie prawnym, na podstawie art. 95 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a,) udział małoletnich 

w charakterze publiczności w rozprawie sądowoadministracyjnej jest zabroniony. 

Ustawa ma na celu umożliwienie małoletnim udziału w posiedzeniach jawnych. 

Właściwym do wydania zezwolenia będzie przewodniczący składu orzekającego, jako organ 

odpowiedzialny za przebieg posiedzenia. 

Zezwolenie będzie udzielane w formie zarządzenia, od którego na mocy art. 114 p.p.s.a. 

będzie przysługiwało odwołanie do sądu orzekającego. Zarządzenia w przedmiocie 

zezwolenia na udział małoletniego w posiedzeniu jawnym wydane poza rozprawą będą 

niezaskarżalne (art. 198 p.p.s.a.), ale na podstawie art. 165 w zw. z art. 167 p.p.s.a. 

przewodniczący będzie mógł je uchylić lub zmienić wskutek zmiany okoliczności sprawy. 

Ustawa zakłada możliwość uczestniczenia w rozprawie małoletnich, nie określając 

dolnej granicy wiekowej. Takie rozwiązanie zapewni swobodę decyzji przewodniczącemu, 

który będzie indywidualnie podejmował decyzję biorąc pod uwagę m.in, niezakłócony 

przebieg posiedzenia, czy ewentualną demoralizację małoletniego przez treści prezentowane 

w trakcie posiedzenia. Ponadto przepis ma usankcjonować praktykę udzielania rodzicom 

z małymi dziećmi zezwolenia na wstęp na salę rozpraw. 

Analogiczny przepis zostaje wprowadzony opiniowaną ustawą do postępowania 

cywilnego. 
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Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. 

w oparciu o przedłożenie senackie (druk sejmowy nr 1248). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Komisja nie 

wprowadziła poprawek do projektu. 

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek, wobec czego Sejm przyjął ustawę 

w brzmieniu tożsamym z projektem. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie wzbudza zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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