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Warszawa, 21 czerwca 2022 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (druk nr 733)
I.

Cel i przedmiot ustawy
Ustawa stanowi realizację postulatu zawartego w petycji indywidualnej wniesionej do

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 26 sierpnia 2020 r. (P10-88/20). Autor petycji
wystąpił z propozycją rozszerzenia regulacji art. 69 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o możliwość doręczeń w postępowaniu
administracyjnym na adres skrytki pocztowej. Wskazał on, że skoro aktualnie instytucję
doręczenia na adres skrytki pocztowej przewiduje ustawa z dnia 17 listopada
1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Kpc), ustawa z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Kpk) i ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia (Kpw), a jej stosowanie nie spowodowało
problemów nawet w tak ważnych sprawach jak proces karny, to powinna ona być również
przewidziana w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Zgodnie z art. 135 § 2 Kpc „§ 2. Na wniosek strony doręczenie może być dokonane na
wskazany przez nią adres skrytki pocztowej. W tym wypadku pismo sądowe przesłane za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe składa się w placówce pocztowej tego operatora, umieszczając
zawiadomienie o tym w skrytce pocztowej adresata.”.
Zgodnie z art. 132 § 1a Kpk „§1a. Na wniosek adresata doręczenie może być dokonane
na wskazany przez niego adres skrytki pocztowej. W tym wypadku pismo przesłane za
pośrednictwem operatora pocztowego, o którym mowa w art. 131 § 1 pkt 1, składa się
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w placówce pocztowej tego operatora, umieszczając zawiadomienie o tym w skrytce
pocztowej adresata.”.
Przepis art. 38 § 1 Kpw przewiduje natomiast, że do czynności procesowych
prowadzonych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia stosuje się odpowiednio przepisy
ww. art. 132 Kpk.
Niezależnie od powyższego za przyjęciem proponowanego rozwiązania, podobnie jak
w przypadku procesu cywilnego i karnego, przemawia również:
1)

ułatwienie dostępu do sądu osobom, które z różnych przyczyn nie mogą odbierać
korespondencji w miejscu zamieszkania, w tym osobom bezdomnym;

2)

aspekt praktyczny, uwzględniający fakt, że niejednokrotnie korzystanie ze skrytki
pocztowej jest dla adresata wygodniejsze.
Zgodnie z art. 2 ustawy wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

zapewniając minimalne vacatio legis określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

II.

Przebieg prac legislacyjnych
Projekt ustawy wpłynął do Sejmu jako przedłożenie senackie w dniu 17 lutego 2022 r.

(druk sejmowy nr 2072).
W dniu 7 marca 2022 r. projekt ustawy został skierowany do pierwszego czytania do
Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
W dniu 4 maja 2022 r. do Sejmu wpłynęło pozytywne stanowisko Rządu do projektu
ustawy.
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, po rozpatrzeniu projektu ustawy na
posiedzeniu w dniu 24 maja 2022 r., przyjęła projekt i wniosła o jego uchwalenie przez Sejm
w brzmieniu zaproponowanym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 2278).
Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 56. posiedzeniu Sejmu w dniu 8 czerwca
2022 r.
Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2022 r. Za przyjęciem
ustawy głosowało 446 posłów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
III.

Uwagi szczegółowe
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Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

Sławomir Szczepański
Główny legislator

