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(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Ustawodawczej Piotr Zientarski)

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dzień dobry państwu, serdecznie witam.
Wraz z panem senatorem przewodniczącym, profeso-

rem Michałem Seweryńskim, otwieram wspólne posiedze-
nie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 
Komisji Ustawodawczej.

Przedmiotem naszego posiedzenia jest między innymi 
rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole 
Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw.

Przypomnę, że jest to inicjatywa senacka, nasza inicja-
tywa, w związku z tym dyskusja główna odbyła się u nas. 
W Sejmie ustawa ta została przeprowadzona z niewielką, 
można powiedzieć… Generalnie rzecz biorąc, ustawa prze-
szła w kształcie zaproponowanym przez Senat.

Chciałbym serdecznie powitać przybyłych na nasze 
spotkanie gości. Serdecznie witam panią poseł Brygidę 
Kolendę-Łabuś, szefową podkomisji, która zajmowała się 
tą sprawą w Sejmie. Bardzo serdecznie za to dziękuję jako 
przedstawiciel wnioskodawców, który reprezentował Senat 
w trakcie prac komisji sejmowej. Serdecznie witam panią mi-
nister Zbrojewską z Ministerstwa Sprawiedliwości. Są z nami 
dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, pan 
Leszek Pietraszko, a także Rafał Dzyr, zastępca dyrektora 
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – serdecznie 
witam. Witam przewodniczącą Rady Programowej Krajowej 
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, panią profesor doktor 
habilitowaną Janinę Błachut. Prokuratora generalnego repre-
zentuje pan prokurator Tomasz Szafrański – serdecznie witam. 
Krajową Radę Prokuratury – pan Sławomir Posmyk. Bardzo 
serdecznie witam. Są z nami pani Paulina Janik, przewodni-
cząca Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów 
Sędziów, a także pan Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej 
Rady Adwokackiej – serdecznie witamy. Dawno nie mieliśmy 
okazji do współpracy z panem mecenasem, a znamy się ze 
współpracy bardzo merytorycznej od wielu, wielu lat. Są 
z nami pan sędzia Adam Kanafek ze Stowarzyszenia Sędziów 
Polskich „Iustitia”, a także starszy radca prawny w Prokuratorii 
Generalnej Skarbu Państwa, naczelnik Wydziału Legislacji 
w Departamencie Opinii Prawnych i Legislacji, pan Zbigniew 
Śpiewak – serdecznie witam. Helsińską Fundację Praw 
Człowieka reprezentuje pan Michał Szwast. Jest z nami ad-
wokat, pan Dariusz Goliński…

(Głos z sali: Nie ma.)

Nie ma? A jest podpis.
(Głos z sali: Jest, jest.)
Serdecznie witam. Są z nami pan Michał Antoniak, 

główny specjalista w Wydziale Prawa Ustroju Sądów, 
Prokuratury i Służby Więziennej w Departamencie 
Legislacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości; pan 
Janusz Kopciński, główny specjalista w Departamencie 
Legislacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także 
pan Łukasz Bonczek z Wydziału Prawa Ustroju Sądów, 
Prokuratury i Służby Więziennej w Departamencie 
Legislacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Chciałbym usprawiedliwić pana sędziego Żurka, któ-
ry uczestniczy w obradach Krajowej Rady Sądownictwa 
i Prokuratury, w związku z czym niestety nie mógł do nas 
przybyć. Usprawiedliwiał swoją nieobecność w związku 
z tym.

Proszę państwa, jak wszyscy państwo wiecie, odbyła się, 
powiedziałbym, obszerna, a czasem także burzliwa, dysku-
sja zarówno na etapie prac w Senacie, gdzie przygotowano 
tę inicjatywę ustawodawczą, jak i na etapie prac w Sejmie, 
w komisji i później w podkomisji, której przewodniczyła 
obecna dzisiaj pani poseł. Doprowadziło to do uchwalenia 
przez Sejm ustawy, która znalazła się u nas w Senacie.

Na początek chciałbym udzielić głosu pani Katarzynie 
Konieczko z Biura Legislacyjnego, która, jak sądzę, niejako 
wyprzedzi pewne głosy, które ewentualnie mogłyby się poja-
wić i które po jej wystąpieniu staną się, w moim przekonaniu, 
bezprzedmiotowe. O co chodzi? Chodzi o to, że argumenty 
dotyczące poprawek, które są istotne, niewątpliwie istotne, 
już zostały uwzględnione i znalazły swoje odzwierciedle-
nie w propozycjach, które przygotowało Biuro Legislacyjne 
w porozumieniu z nami. W związku z tym nie ma potrzeby 
ponownej argumentacji. A argumentacja dotycząca kwestii, 
które nie zostały uwzględnione w ramach propozycji popra-
wek, była już wielokrotnie prezentowana i w formie pisemnej, 
i w formie ustnej, w związku z czym nie bardzo widzimy 
potrzebę ponownego jej przypominania. Chyba że jest coś, że 
tak powiem, nowego, co umknęło Biuru Legislacyjnemu.

Bardzo proszę, Pani Mecenas.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Dziękuję bardzo.
Wysokie Komisje! Szanowni Państwo!
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ust. 6a. Mowa jest tutaj o osobie, która złożyła egzamin 
sędziowski, podczas gdy powinna tu być mowa o osobie, 
która złożyła egzamin prokuratorski – to takie osoby będą 
asystentami prokuratora. To jest zmiana, która w zasadzie 
jest odbiciem lustrzanym zmiany wprowadzonej na grun-
cie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Tam 
sformułowanie „osoba, która złożyła egzamin sędziowski” 
jest uzasadnione. Tutaj wyraz „sędziowski” należałoby 
zastąpić wyrazem „prokuratorski”. Chcę zaznaczyć, że 
taka koncepcja, choć redakcyjnie wyrażona w nieco inny 
sposób, była zawarta w pierwotnym projekcie. Zapewne 
wskutek omyłki ta treść została zmieniona.

Kolejna uwaga dotyczy art. 14… Przepraszam państwa, 
może najpierw art. 9. I tu uwaga bardziej natury redakcyj-
nej, nie ma tu jakichś wielkich zastrzeżeń merytorycznych. 
Chodzi o to, że na końcu art. 9 jest sformułowanie: „oraz 
art. 155ca §1 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą”. Sformułowanie „w brzmie-
niu nadanym niniejszą ustawą” wprowadza w błąd, gdyż 
art. 155ca §1 nie nowelizujemy. W związku z tym należa-
łoby te wyrazy wykreślić.

I teraz, jak już zapowiedziałam, art. 14. Art. 14 wzbudził 
zastrzeżenia nie tylko Biura Legislacyjnego, ale i innych 
podmiotów, które wypowiadały się w sprawie ustawy, 
w tym między innymi dyrektora krajowej szkoły i samych 
aplikantów. Oni poczuli się zaniepokojeni tym, że w art. 14 
przesądzamy, iż do aplikantów aplikacji sędziowskiej, 
którzy rozpoczęli aplikację przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy – taka jest treść wspomnianego tu art. 8 
– stosuje się art. 61 §1 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 5, 
czyli prawa o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu 
obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy. Problem polega na tym, że nie tak dawno mieliśmy 
nowelizację prawa o ustroju sądów powszechnych również 
w tym zakresie. Tą nowelą przesądzono, że warunkiem, 
którego spełnienia będzie się wymagało od kandydata na 
wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego, będzie ukoń-
czenie aplikacji sędziowskiej prowadzonej przez krajową 
szkołę, a następnie praca przez okres co najmniej osiem-
nastu miesięcy na stanowisku referendarza sądowego lub 
asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy. Kiedy 
nowelizowaliśmy ustawę, istotą zmian było to, jak będzie 
przebiegała aplikacja. Chodziło o skrócenie jej o okres 
stażu. Innymi słowy, tamta nowelizacja dotyczyła tego, by 
z aplikacji niejako wyłączyć okres stażu, a w to miejsce 
wprowadzić zatrudnienie na stanowisku referendarza są-
dowego lub asystenta sędziego, i odzwierciedlić tę zmianę 
na gruncie przepisów formułujących wymogi ubiegania 
się o wolne stanowisko sędziowskie. Chciałabym państwu 
senatorom przypomnieć, że nowelizując wówczas ustawę – 
Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawę o Krajowej 
Szkole Sądownictwa i Prokuratury, senatorowie podzielili 
argumentację przedstawianą przez aplikantów aplikacji 
sędziowskiej, że wobec tych, którzy już rozpoczęli swoje 
szkolenie, należałoby stosować przepisy dotychczasowe, 
czyli między innymi umożliwić im odbywanie stażu na 
dotychczasowych zasadach. I takie stanowisko zajął Senat, 
zgłosił stosowną poprawkę, a Sejm poprawkę Senatu po-
parł. W tej chwili, wprowadzając przepis art. 14 w takim 
a nie innym brzmieniu, moglibyśmy spowodować powsta-

Chciałabym tylko doprecyzować, że propozycji nie-
których poprawek nie znajdą państwo w opinii Biura 
Legislacyjnego, a to z tego względu, że wnioski, o któ-
rych mówił pan przewodniczący, zostały wypracowane 
nieco później, po zapoznaniu się z wszystkimi opiniami 
spływającymi do Senatu, w tym z opinią sporządzoną przez 
dyrektora krajowej szkoły, a także w ramach współpracy 
z Ministerstwem Sprawiedliwości, które podzieliło część 
argumentów zawartych chociażby we wspomnianym pi-
śmie dyrektora krajowej szkoły.

Jeżeli chodzi o opinię Biura Legislacyjnego Kancelarii 
Senatu i propozycje tam zawarte, od których chciałabym 
rozpocząć… To są przede wszystkim cztery propozycje 
poprawek. Opinię co do konieczności ich wprowadzenia 
chciałabym podtrzymać. Rozpocznę od uwagi pierwszej. 
Chodzi tutaj o przepis art. 17 ust. 4 pkt  4 – to jest zmiana 
wynikająca z art. 1 pkt 7 uchwalonej ustawy. Zarzut Biura 
Legislacyjnego związany jest z tym, że w toku procesu legi-
slacyjnego wprowadzono pewne poprawki, które spowodo-
wały, iż przepisy ustawy nie są ze sobą spójne, przynajmniej 
jeśli chodzi o to, jaką treść musi obejmować oświadczenie 
kandydata zgłaszającego się do konkursu. Chodzi tu o kon-
kurs pozwalający na wyłonienie osób, które będą następnie 
odbywać aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską. 
Mowa jest w ustawie, iż zgłoszenie kandydata powinno rów-
nież obejmować oświadczenie, że nie toczy się przeciwko 
temu kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Ten 
wymóg jest w tym momencie niezrozumiały, gdyż jak wy-
nika z art. 24 ust. 1 pkt 3 w brzmieniu, które nadamy naszą 
ustawą, aplikantem aplikacji sędziowskiej albo aplikacji 
prokuratorskiej może zostać osoba, która nie została skaza-
na prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku aplikanta, 
który już odbywa aplikację, skazanie za tego typu przestęp-
stwa powoduje skreślenie z listy aplikantów. W związku 
z tym pojawia się pytanie, czy istotnie istnieje jakiekolwiek 
ratio, żeby osobie, która dopiero zgłasza się do konkursu 
wyłaniającego kandydatów na aplikantów, stawiać wymóg… 
Chodzi o to, czy nie toczy się przeciwko niej postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, w tym 
o przestępstwo nieumyślne. Skazanie za popełnienie takie-
go przestępstwa przez sąd nie jest w tej chwili przesłanką, 
która sprawia, że nie można zostać aplikantem. Nie jest 
również przesłanką, która sprawia, że aplikant będzie skre-
ślony z listy, a przynajmniej nie jest przesłanką obligatoryjną 
skreślenia z listy. W związku z tym zachodzi pytanie, czy 
jest to racjonalne. Czy przypadkiem nie należałoby w ogóle 
zrezygnować z tego oświadczenia na tym wstępnym etapie? 
No bo później, jeżeli okaże się, że faktycznie toczyło się 
takie postępowanie i doszło do skazania, o czym mamy in-
formację w rejestrze karnym… Jest to przeszkoda, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3. Dyrektor będzie miał tę wiedzę 
i oczywiście wyda decyzję negatywną. Wydaje mi się, że 
w tym zakresie ustawa wymaga poprawienia – propozycję 
poprawki przedstawiliśmy w naszej opinii.

Kolejna uwaga Biura Legislacyjnego to jest uwaga 
związana z oczywistą omyłką, jaka wkradła się do ustawy. 
W art. 2… Zgodnie z naszym drukiem to jest strona 19. Na 
mocy art. 2 pkt 2 lit. c… Chodzi tutaj o pkt 2 w dodawanym 
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ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 
później niż ta ustawa, którą teraz rozpatrujemy. Ja w tej 
chwili nie chciałabym tej propozycji poprawki zgłaszać. 
Minister sprawiedliwości ogłosił już nabór na aplikację 
ogólną, wydał stosowne zarządzenie, i w związku z tym 
musimy naszą ustawę zmienić w jeszcze innych punk-
tach, co sygnalizuje nam także dyrektor krajowej szkoły. 
W związku z tym jest propozycja – myślę, że akceptowa-
na przez wszystkie podmioty opiniujące – aby wydłużyć 
okres vacatio legis ustawy. Tym samym byśmy zapobiegli 
zagrożeniu, o którym mówiłam. Może za chwilę jeszcze 
o tym… Chciałabym tylko powiedzieć, że tej propozycji 
poprawki w tej chwili nie zgłaszam.

Chcę zwrócić państwa uwagę na jeszcze jedną kwestię, 
o której nie ma mowy w opinii, a nad którą pochyliliśmy 
się po zapoznaniu się z opinią dyrektora krajowej szkoły. 
Jest to problem związany z brzmieniem art. 17. Art. 17 do-
tyczy czasowego utrzymania w mocy przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie ustawy o Krajowej Szkole 
Sądownictwa i Prokuratury. Są to różne przepisy wykonaw-
cze, poczynając od statutu krajowej szkoły, poprzez przepisy 
dotyczące organizacji aplikacji i opłat wnoszonych za udział 
w poszczególnych egzaminach, które przewidziane są usta-
wą. Problem powstały na tle tego przepisu polega na tym, 
że, jak wynika z zasad techniki prawodawczej, możemy 
utrzymywać w mocy tylko te przepisy aktów wykonaw-
czych, które nie są niezgodne z nową albo z nowelizowaną 
ustawą. Poza tym powinniśmy robić tak w wyjątkowych 
sytuacjach. To jest pierwsza i najważniejsza uwaga.

Do niej chciałabym dodać uwagę drugą, która wiąże 
się z tym, o czym pisze dyrektor krajowej szkoły w swojej 
opinii. Jeżeli mamy przepisy, które mówią, że do aplikacji 
rozpoczętych przed wejściem w życie niniejszej ustawy 
– a jeżeli państwo senatorowie zaakceptują kolejne pro-
pozycje, to również do tych aplikacji, które się rozpoczną 
w przyszłości, a do których jednak powinniśmy stosować 
stare zasady – mają się stosować przepisy dotychczaso-
we, a więc również przepisy tych aktów wykonawczych, 
bo bez nich byśmy sobie nie poradzili, skoro określają 
chociażby organizację aplikacji, to nie ma powodu, by 
w art. 17 decydować o tym, że utrzymujemy je w mocy 
tylko przez okres dwóch lat. W tej chwili mamy przepisy, 
które po okresie dwóch lat będą wobec siebie w sprzecz-
ności. Stosuje się przepisy dotychczasowe, ale skoro utrzy-
maliśmy je w mocy tylko na okres dwóch lat… Zachodzi 
więc pytanie, czy tak szerokie brzmienie tego przepisu 
jest potrzebne. Dyrektor krajowej szkoły sugeruje, by ten 
przepis był w takim brzmieniu, aby tylko statut Krajowej 
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury obowiązywał w okresie 
dłuższym, to znaczy do czasu wydania nowego rozporzą-
dzenia nadającego statut, nie dłużej jednak niż przez okres 
dwóch lat od wejścia w życie niniejszej ustawy. Należałoby 
jednak rozważyć, czy tego typu rozwiązanie jest konieczne, 
a to dlatego, że tak jak zaakcentowałam na wstępie, mo-
żemy utrzymywać w mocy tylko te przepisy, które nie są 
niezgodne z nową lub z nowelizowaną ustawą. Tymczasem 
w nowej ustawie wprowadzamy wiele przepisów doty-
czących szkolenia ustawicznego i zobowiązujemy jedno-
cześnie ministra sprawiedliwości do wydania stosownego 

nie wątpliwości co do tego, jak przedstawia się sytuacja 
owych aplikantów, bowiem mówimy o brzmieniu art. 61 
§1 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu obo-
wiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy, a nie 
w tym korzystniejszym dla tamtych aplikantów brzmieniu, 
które obowiązywało przed wejściem w życie ustawy z lip-
ca 2014 r. Te wątpliwości należałoby rozwiać. Mamy co 
najmniej trzy grupy aplikantów, których uprawnienia będą 
przedstawiały się różnie w kontekście ubiegania się o sta-
nowisko sędziowskie. Dlatego też proponujemy zmienić 
brzmienie art. 14.

By postawić kropkę nad „i” i nie powodować w przy-
szłości jakichś kontrowersji, biuro proponuje również zmie-
nić treść art. 7 naszej ustawy, bo tym artykułem zmieniamy 
ustawę nowelizującą z lipca 2014 r. Proponujemy, aby tam, 
w tych przepisach przejściowych, dopowiedzieć, że wobec 
tych aplikantów wymóg stażu będzie uznawany właśnie za 
okres pracy na stanowisku referendarza sądowego, asysten-
ta sędziego. W ten sposób usprawiedliwione niewątpliwie 
oczekiwania tych aplikantów, którzy już rozpoczęli aplika-
cję i będą odbywali staż na starych zasadach, zostaną speł-
nione. Również sytuacja aplikantów aplikacji sędziowskiej, 
którzy nie będą odbywali stażu, a którzy będą legitymowali 
się, po pierwsze, ukończeniem aplikacji ogólnej, rocznej, 
i aplikacji sędziowskiej odbywanej na zasadach obowią-
zujących obecnie na mocy ustawy… Ta grupa aplikantów 
również będzie mogła mówić o tym, że ich oczekiwania, 
oczekiwania usprawiedliwione, zostały poszanowane przez 
ustawodawcę. I grupa aplikantów, którzy będą się szkolili 
na podstawie przepisów w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, wobec których art. 61 §1 pkt 7 wydłużający okres 
pracy na stanowisku referendarza i asystenta sędziego bę-
dzie w pełni racjonalny i uzasadniony…

Reasumując, chcę powiedzieć, że proponujemy doko-
nanie zmiany w dwóch przepisach: w art. 7 poprzez wpro-
wadzenie stosownego przepisu przejściowego i w art. 14 
poprzez wyszczególnienie, że osoby, które będą odbywa-
ły aplikacje w ramach obecnie obowiązującego porządku 
prawnego, według tych przepisów, będą musiały spełniać 
warunek osiemnastu miesięcy, a nie dwóch lat pracy na 
stanowisku referendarza sądowego i asystenta sędziego. 
Takie postawienie sprawy spowoduje, że tych wszystkich 
aplikantów będziemy traktowali równo w tym sensie, że 
okresy nabywania przez nich kwalifikacji i doświadczenia 
wymaganego na stanowisku sędziego będą porównywalne. 
Nikt nie będzie miał ani dłuższych, ani krótszych staży 
czy też wymaganych okresów zatrudnienia, jeśli chodzi 
o ubieganie się o stanowisko sędziego.

W opinii znalazła się jeszcze jedna propozycja popraw-
ki, która dotyczy możliwej kolizji zmiany wprowadzonej 
przez tę ustawę i zmiany wprowadzonej przez ustawę, którą 
niedawno Senat rozpatrywał, to jest ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych 
innych ustaw. Chodzi o kwestię określenia zwierzchnictwa 
służbowego dyrektora sądu nad osobami, które w sądzie 
są zatrudnione. Możliwa kolizja dotyczy w szczególności 
określenia tego, że dyrektor sądu nie będzie w przyszłości 
zwierzchnikiem służbowym aplikanta aplikacji sędziow-
skiej, gdyż zwierzchnikiem służbowym takiej osoby po-
winien być prezes sądu. Kolizja powstałaby wtedy, gdyby 



Wspólne posiedzenie KU (364.) oraz KPCPP (241.)6

w roku 2016 i w roku 2017 listy klasyfikacyjne i zgłosze-
nia do odbywania aplikacji przyjmuje się według reguł 
dotychczasowych.

Kolejny ustęp art. 16, czyli ust. 3, również wymaga 
zmiany. Trzeba zamienić te lata 2015 i 2016 na lata 2016 
i 2017. Biuro proponuje poza tym doprecyzowanie brzmie-
nie tego przepisu poprzez dodanie po art. 29 ust. 1 i 2 tak, 
by było jasne, że chodzi o przyjęcia kandydatów w trybie 
bez uwzględnienia ścieżki odwoławczej, gdyż z ewentualną 
ścieżką odwoławczą mielibyśmy… To jest nieco odrębne 
zagadnienie. Kwestia luki, którą sygnalizuje dyrektor kra-
jowej szkoły… Proponujemy uregulować to w odrębnym 
przepisie i stąd takie doprecyzowanie.

I to, co już zapowiadałam, czyli kwestia terminu wejścia 
ustawy w życie. Proponujemy, by wydłużyć go do trzech 
miesięcy… Taką opinię znajdziemy zresztą w stanowisku 
dyrektora krajowej szkoły. Oprócz tego chcielibyśmy, by 
art. 7, czyli ten przepis, który nowelizuje poprzednią ustawę 
nowelizująca, wszedł w życie jak najszybciej. Propozycja 
jest taka, by wszedł on w życie z dniem następującym po 
dniu ogłoszenia.

Oprócz tego są jeszcze propozycje poprawek, które 
wychodzą naprzeciw oczekiwaniom dyrektora krajowej 
szkoły. Jest propozycja poprawki, która precyzuje, jakie 
oczekiwania mogą mieć osoby, wobec których w trakcie 
odbywania aplikacji na dotychczasowych zasadach wydana 
została decyzja o zawieszeniu w prawach i obowiązkach 
aplikanta. Propozycja jest taka, by osoby te po uchyle-
niu owej decyzji kontynuowały aplikację na warunkach 
wyznaczonych przez dyrektora krajowej szkoły, jednak 
nie dłużej niż do ukończenia aplikacji rozpoczętej w roku 
2017. Gdyby nie było możliwe zachowanie tego terminu 
– to będzie ostatni rocznik aplikacji odbywającej się na 
dotychczasowych zasadach… Gdyby aplikant nie zdążył 
się załapać, mówiąc kolokwialnie, na tę aplikację, wów-
czas odbywałby szkolenie na warunkach określonych przez 
dyrektora krajowej szkoły w trybie wyznaczonym nowy-
mi przepisami ustawy. Musielibyśmy jeszcze dodać taką 
regulację, która zobowiąże prezesa sądu okręgowego czy 
prokuratora okręgowego do przydzielenia takiemu aplikan-
towi stosownego etatu. Skoro będzie odbywał szkolenie 
w nowym trybie, to będzie się to wiązało z zatrudnieniem 
go w sądzie okręgowym czy w prokuraturze okręgowej.

I jeszcze jedna propozycja związana z luką, którą sygna-
lizuje dyrektor krajowej szkoły. Jest to propozycja poprawki 
co do przyjmowania na aplikację na skutek uwzględnienia 
skargi skierowanej do sądu administracyjnego. Mamy tu-
taj do czynienia z postępowaniem, które jest długotrwałe. 
Trudno przewidzieć, czy nie będzie tak, że zakończy się 
już nabór na aplikację w trybie dotychczasowym, a nadal 
będziemy mieli do czynienia ze skargami dotyczącymi 
prawidłowości przeprowadzenia naboru na owe aplikacje. 
Propozycja jest taka, aby w przypadku osób, które kwestio-
nują prawidłowość naboru na aplikację ogólną, w sytuacji, 
kiedy już nie będziemy mieli naboru na tę aplikację, prze-
sądzić, że sąd administracyjny stwierdza jedynie wydanie 
decyzji z naruszeniem prawa, natomiast nie wydaje orze-
czenia zobowiązującego do wydania decyzji o przyjęciu 
na aplikację, gdyż byłoby to oczywiście bezprzedmiotowe. 
W przypadku naboru na aplikacje sędziowską i prokura-

rozporządzenia, które określi między innymi sposób i tryb 
przygotowania harmonogramu działalności szkoleniowej. 
Minister powinien wydać takie rozporządzenie niezwłocz-
nie tak, żeby tutaj nie było luki… Trzeba też wspomnieć 
o tym, że statut krajowej szkoły w dużej mierze zajmuje 
się właśnie tym zagadnieniem. Jak sobie z tym poradzimy? 
Czy nie powinno być tak, że te akty, to znaczy nowy statut 
i nowe rozporządzenie ministra, będą równocześnie… Ja 
widzę tutaj zagrożenie, bo zachowując art. 17 w takim, 
a nawet okrojonym brzmieniu, wprowadzamy niezły ba-
łagan legislacyjny. Wydaje się, że gdy zdecydujemy się na 
przedłużenie terminu wejścia ustawy w życie, ten przepis 
w ogóle nie będzie potrzebny. Nie chcę tutaj wydawać 
opinii co do tego, czy minister zdąży, czy minister nie zdą-
ży… Wydaje się, że tak być powinno. Projekt tej ustawy 
nie jest projektem, który idzie w trybie pilnym. Wydaje się 
zatem z tego punktu widzenia, że możliwość wydania tych 
aktów we właściwym czasie powinna być uwzględniona 
przez stosowne organy. Propozycja Biura Legislacyjnego 
jest taka, aby art. 17 po prostu skreślić. Nie wydaje się, że 
pozostałe przepisy powinny być utrzymywane w mocy 
czasowo, zwłaszcza w sytuacji, gdy są to przepisy dotyczą-
ce kwestii, którymi się w ustawie nie zajmujemy, tak jak 
choćby opłaty za egzaminy, za konkurs. Argumentacja biura 
w tym zakresie wydaje mi się słuszna, ale pozostawiam 
to do oceny państwa senatorów. Muszę też zastrzec, że to 
nie jest propozycja, którą uzgadnialiśmy czy jakoś szerzej 
konsultowaliśmy z ministrem sprawiedliwości.

To byłoby wszystko, jeśli chodzi o propozycje popra-
wek, które rekomenduje Biuro Legislacyjne w swojej opinii. 
Tak jak powiedziałam, ogłoszenie o naborze na aplikację 
ogólną już jest… Wydaje się, że w tej sytuacji powinniśmy 
przedłużyć okres obowiązywania dotychczasowego syste-
mu, objąć nim kolejny rocznik aplikacji ogólnej, który roz-
pocznie się w dniu 1 lutego 2016 r., i późniejszą, bo rozpo-
czynaną rok później, aplikację sędziowską i prokuratorską. 
Chodzi o to, aby również te osoby, które w tym systemie 
zostaną słuchaczami krajowej szkoły, mogły kontynuować 
kształcenie na zasadach dotychczasowych.

Gdybyśmy chcieli te zmiany wprowadzić, to według 
Biura Legislacyjnego konieczne byłoby wprowadzenie 
poprawki w art. 8 po to, aby przesądzić, że również apli-
kacja ogólna rozpoczynająca się w 2016 r. oraz aplikacja 
sędziowska i prokuratorska, o których mowa w art. 16 
ust. 2… że do tych aplikacji stosuje się przepisy dotych-
czasowe. Następnie w naszej ocenie konieczne byłoby 
wprowadzenie zmian w art. 16 – tam przede wszystkim 
należałoby pozmieniać daty. W ust. 1 mamy mowę o aplika-
cji ogólnej rozpoczętej w 2015 r., a będzie chodziło o apli-
kację rozpoczętą w roku 2016. Odpowiednio należałoby 
również zmodyfikować ust. 2 w art. 16 ust., przy czym 
obecne brzmienie tego przepisu nie jest do końca jasne – 
jest on odczytywany w różny sposób. Proponujemy nadanie 
takiego brzmienia temu przepisowi, aby stanowił on… Ja 
może pozwolę sobie odczytać, jak by to miało wyglądać: 
do sporządzania list klasyfikacyjnych aplikantów, którzy 
ukończyli aplikację ogólną, oraz do składania wniosków 
o kontynuowanie szkolenia na aplikacji sędziowskiej lub 
aplikacji prokuratorskiej w latach 2016–2017, stosuje się 
przepisy dotychczasowe. Chodzi o to, by było jasne, że 
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pisemnej. W związku z tym nie ma potrzeby powielania 
argumentacji, która już została uwzględniona. Proponuję, 
żebyśmy za chwilę przystąpili do głosowania. Króciutka 
prezentacja każdej poprawki, stanowisko ministerstwa, 
ewentualnie prokuratora generalnego, i głosowanie. Jedna 
z propozycji jest, że tak powiem, świeża. Jest z nami pani 
Paulina Janik, przewodnicząca Zarządu Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Asystentów Sędziów, która przedstawiła 
propozycję tego stowarzyszenia. Bardzo bym prosił ko-
leżankę, żeby w trzech zdaniach przypomniała jej istotę. 
Potem poprosimy o stanowisko ministerstwa i zastanowimy 
się, czy ewentualną poprawkę będziemy wprowadzać.

Proszę bardzo.

Przewodnicząca Zarządu 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Asystentów Sędziów Paulina Janik:
Witam serdecznie wszystkich państwa.
Stanowisko stowarzyszenia oraz naszej grupy zawodo-

wej jest jednolite. W znowelizowanej treści przepisów prze-
widuje się, że na stanowisku starszego asystenta może być 
zatrudniona osoba, która zajmowała stanowisko asystenta 
sędziego przez co najmniej dziesięć lat. Chciałabym zwrócić 
uwagę na to, że po pięciu latach my możemy przystąpić do 
egzaminu sędziowskiego, do egzaminów korporacyjnych, 
czyli tak naprawdę po pięciu latach nabywamy uprawnienia 
szersze, mamy większe możliwości… W uzasadnieniu jest 
napisane, że to stanowisko starszego asystenta jest związane 
z aspiracjami asystentów… Ja jednak mam nadzieję, że 
moje środowisko nie ma aspiracji bycia asystentami przez 
dziesięć lat. Tym bardziej że, jeśli jeszcze mogę coś dopo-
wiedzieć, stanowisko starszego asystenta tak naprawdę nie 
jest związane z dodatkowymi uprawnieniami, ani tym bar-
dziej, niestety, z wyższym wynagrodzeniem. Mam nadzieję, 
że zostanie to szczegółowo uregulowane w rozporządzeniu, 
które reguluje wynagrodzenia asystentów sędziów.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo.
Stanowisko ministerstwa do tej propozycji?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Monika Zbrojewska:
Jeżeli chodzi o stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości, 

to ministerstwo jest przeciwne tej zmianie. Regulacja, która 
ma być wprowadzona w ramach art. 155 u.s.p., była wzoro-
wana na rozwiązaniu wynikającym z tego samego aktu praw-
nego, czyli z u.s.p, art. 150. Tam jest regulacja prawna, która 
przewiduje, że na stanowisko starszego referendarza sądo-
wego może być mianowany ten referendarz, który uprzednio 
wykonywał te czynności przez okres co najmniej dziesięciu 
lat. To jest ratio legis, taka jest regulacja, stąd jest motyw…

(Przewodniczący Piotr Zientarski: Chodzi o to, żeby 
była pewna symetria. Tak?)

Tak, spójność wewnętrzna w ramach tego samego aktu 
prawnego.

torską konieczne jest stworzenie mechanizmu, który by 
pozwolił na przyjęcie takiej osoby, której skarga została 
uwzględniona, poprzez zweryfikowanie punktacji, którą 
uzyskała ona w toku aplikacji ogólnej w ramach wszyst-
kich sprawdzianów i praktyk, i zestawienie tego dorobku 
punktowego z tym, jakim dorobkiem punktowym wykazali 
się w trakcie konkursu ci kandydaci do krajowej szkoły, 
którzy ubiegają się o bezpośrednie przyjęcie na aplikacje 
specjalistyczne. Propozycja wypracowana przy współpracy 
z Ministerstwem Sprawiedliwości jest taka, aby o kolejno-
ści umieszczenia na liście kwalifikacyjnej w celu ustalenia 
prawa wyboru etatu aplikanckiego… aby tę kolejność usta-
lało się w oparciu o stosunek punktów uzyskanych przez 
danego aplikanta w trakcie aplikacji ogólnej do całkowitej 
liczby punktów możliwej do uzyskania w trakcie tej aplika-
cji, a także stosunek liczby punktów uzyskanych w trakcie 
konkursu przez pozostałych aplikantów umieszczonych 
na liście kwalifikacyjnej do całkowitej liczby możliwych 
do uzyskania w trakcie tego konkursu punktów. Jest to 
rozwiązanie, które powinniśmy przyjąć… Ewentualnie 
możemy spróbować wypracować jakieś inne. Chodzi o to, 
by wiedzieć, w jakim miejscu listy kwalifikacyjnej plasuje 
się dana osoba po uwzględnieniu jej skargi przez sąd admi-
nistracyjny. Wówczas będzie wiadomo, w której kolejności 
można jej proponować dany etat. Z punktu widzenia zatrud-
nienia aplikantów to ma pewnie bardzo istotne znaczenie, 
zwłaszcza że preferowane miejsca będą czasami dla wielu 
osób bardziej dogodne, dla innych… Aby usystematyzować 
tę sprawę, konieczne jest jakieś zestawienie… Nie do koń-
ca jest to porównywalne, ale musimy jakoś spróbować to 
załatwić. Z jednej strony aplikacja ogólna, z drugiej strony 
dorobek punktowy osiągnięty w trakcie konkursu… Gdyby 
zbadanie tej sytuacji doprowadziło do wniosku, że mamy 
osoby o porównywalnym dorobku punktowym, należy 
przesądzić, że w takim przypadku stosujemy losowanie, 
o którym jest mowa w naszej ustawie. A więc losowanie 
stosowane byłoby w przypadku identycznego miejsca na 
liście kwalifikacyjnej osób, które przystępowały bezpo-
średnio do konkursu na aplikacje specjalistyczne. To jest, 
tak jak mówiłam, propozycja wypracowana we współpracy 
z Ministerstwem Sprawiedliwości. Ja tu nie chcę za bardzo 
rozwijać tej kwestii. Są propozycje innego ewentualnego 
wariantu, jeśli chodzi o to, jak mamy sformułować ust. 2. 
Ewentualnie oddam głos pani minister.

To byłyby wszystkie propozycje poprawek… Jeszcze 
jest jedna propozycja poprawki doprecyzowującej, do 
art. 16 ust. 1. Chodzi o to, że to uprawnienie, o którym tam 
wspominamy, jest uprawnieniem obowiązującym w ciągu 
trzech lat. To chcemy osiągnąć za pomocą dodania wyra-
zów „osoby uprawnione”. I kwestia przepisu przejściowego 
dodatkowego, który by przesądził, że konkurs na aplikację 
ogólną w roku 2015 odbywa się na podstawie przepisów 
dotychczasowych…

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, omówienie tych uwag trwało czterdzie-

ści pięć minut, ale ono było konieczne do tego, żeby poka-
zać, iż zostały uwzględnione głosy przedstawione w formie 
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riach odnoszących się do statusu prawnego osoby karanej 
bądź zagrożonej ukaraniem. Chodzi o to oświadczenie 
o prowadzeniu przeciwko sobie postępowania, przesłankę 
dopuszczalności powołania na stanowisko aplikanta. Jak 
rozumiem, propozycja jest taka, żeby skreślić obowią-
zek złożenia oświadczenia. Jest to słuszna propozycja. 
Prosiłbym o rozważenie, czy jednocześnie nie powin-
no nastąpić pewne zmodyfikowanie przesłanki powoła-
nia aplikanta, która jest określona w art. 24 ust. 1 pkt 3 
w brzmieniu nadawanym nową ustawą. Jest tam mowa 
o osobie, która nie została skazana prawomocnym wy-
rokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe. Jest to pewna zmiana w stosunku do stanu 
obowiązującego. Obecny art. 22 pkt 3, mówi o osobie, 
która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Nastąpiło zatem 
zawężenie, pominięto wyraz „umyślne”. W naszej ocenie 
bardziej celowe zawężenie polegałoby na wprowadzenie 
kryterium skazania za przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego, bez wskazania, że chodzi o przestępstwo 
umyślne. Proszę państwa, w jakiś sposób nie docenia się 
wagi przestępstw nieumyślnych. To nie jest tak, że istot-
nym elementem podważającym zaufanie wobec osoby 
skazanej jest tylko to, że ona chciała bądź godziła się, 
a więc działała cum dolo directo czy cum dolo eventuali, 
czy popełniła umyślnie, tylko to, że popełniła czyn, który 
jest na tyle ważny, że prawodawca uznał: ścigamy to prze-
stępstwo z oskarżenia publicznego. Owszem, są tam czyny 
nieumyślne, ale jeżeli czyny… Czyn nieumyślny może 
świadczyć o wysoce karygodnym zachowaniu, chociażby 
rażące niedbalstwo, które prowadzi do poważnej szkody. 
Nieumyślne spowodowanie śmierci czy nieumyślne spo-
wodowanie katastrofy… To są poważne czyny, nieumyśl-
ne, owszem, ale zawinione, zarzucane i karygodne. Poza 
tym jeżeli będą to czyny nieumyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego, nieumyślne, ale o niewielkiej karygodno-
ści… Są instytucje, których zastosowanie pozwala w takiej 
sytuacji uniknąć skazania osoby, która popełniła… Przede 
wszystkim warunkowe umorzenie postępowania, z które-
go to sądy korzystają nader chętnie. Natomiast pewnym 
błędem tego rozwiązania, kiedy mówimy o prawomoc-
nym skazaniu za umyślne przestępstwo jako negatywnej 
przesłance powołania, jest… Proste skazanie za czyn 
prywatnoskargowy rodzaju zniesławienie czy narusze-
nie nietykalności cielesnej… Czyn prywatnoskargowy, 
czyli taki, w przypadku którego państwo mówi tak: nie 
ścigamy tego z urzędu, niech obywatele sami decydują, 
czy w ogóle są zainteresowani… I to już kogoś eliminu-
je. W mojej ocenie skazanie za poważne przestępstwo 
nieumyślne z oskarżenia publicznego jest okolicznością 
o istotniejszym znaczeniu prognostycznym, odnoszącym 
się do prognozy kryminologicznej i w ogóle do oceny 
osoby, niż skazanie za niektóre rodzaje przestępstw umyśl-
nych. Tak więc proszę rozważyć… Oczywiście nie jest to, 
że tak powiem, bardzo mocno sformułowana uwaga, ale 
prosiłbym o rozważenie takiego przeformułowania treści 
art. 24 ust. 1 pkt 3, by przepis ten mówił o osobie, która 
nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe. To jest pierwsza kwestia.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo. W związku z tym…
(Przewodnicząca Zarządu Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Asystentów Sędziów Paulina Janik: Czy 
mogę ewentualnie odnieść się do…)

Ale nie ma polemiki.
(Głos z sali: Niech pan pozwoli, Panie Przewodniczący.)
(Przewodnicząca Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzy-

szenia Asystentów Sędziów Paulina Janik: Dziękuję bardzo.)
Mamy bardzo napięty porządek, Kolego.
Ale proszę, proszę uzupełnić.

Przewodnicząca Zarządu 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Asystentów Sędziów Paulina Janik:
Postaram się nie narobić bałaganu legislacyjnego. 

Stanowisko referendarza sądowego jest stanowiskiem 
docelowym. Są inne uprawnienia, ale i inne obowiązki… 
Chciałabym zwrócić uwagę na to, że asystenci sądów po-
wszechnych są zatrudniani mniej więcej na podstawie tych 
samych przepisów co asystenci sądów administracyjnych. 
Co prawda ta ścieżka kariery jest inna, ale stawiane są takie 
same wymagania. Starszym asystentem w sądzie administra-
cyjnym zostaje się po upływie pięciu lat… Dlatego też w mo-
jej ocenie i, jak przypuszczam, całego grona asystentów, nie 
jest zasadne tworzenie tak długiej ścieżki kariery asystenta, 
zgodnie z którą osiągnięcie stanowiska starszego asystenta 
nastąpi dopiero po upływie dziesięciu lat. Dziękuję.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Koleżanko, życzę asystentom jak najszybszej karie-

ry sędziowskiej, ale niestety przewidujemy – mówię tu 
o ogólnej koncepcji wymiaru sprawiedliwości – że stano-
wiska zarówno referendarzy, jak i asystentów, będą stałe. 
Myślę, że ta ciągła podaż prawników spowoduje, że walka 
o docelowe stanowisko asystenta będzie podobna do walki 
o sędziowskie… Po prostu przybywa magistrów prawa. 
To nie jest przejściowe stanowisko, taka jest koncepcja. 
Przywrócenie asesury… Krótko mówiąc, chodzi o inny 
model dojścia do zawodu sędziowskiego.

Proszę państwa, czy ktoś z gości chciałby coś doprecy-
zować albo wypowiedzieć się co do propozycji poprawek, 
które były prezentowane? Chodzi o ewentualne zmiany, 
sprzeciw…

Pan prokurator Szafrański, przedstawiciel prokuratora 
generalnego.

Proszę bardzo.

Prokurator 
w Biurze Prokuratora Generalnego 
w Prokuraturze Generalnej 
Tomasz Szafrański:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Chciałbym bardzo krótko odnieść się do dwóch kwe-

stii. Pani mecenas bardzo trafnie wskazała na niespójność 
rozwiązań w ustawie polegającą na odmiennych kryte-
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Skoro prokuratura… Niech przedstawiciele prokuratury 
dokończą.

Pan prokurator Posmyk.

Wiceprzewodniczący 
Krajowej Rady Prokuratury 
Sławomir Posmyk:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Szanowni Państwo, chciałbym zwrócić państwa 

uwagę na rzecz, która nie była dzisiaj omawiana. Panie 
Przewodniczący, będę mówił krótko. Chodzi o to, że 
w art. 1 pkt 3 pojawiła się instytucja odwołania dyrek-
tora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przez 
ministra. Z art. 12, po jego zmianie, wynika, że dyrektor 
może być odwołany po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 
Sądownictwa oraz Krajowej Rady Prokuratury. W związku 
z tym nowym zapisem nie zostały jednak zmienione normy 
kompetencyjne, gdy chodzi o kompetencje Krajowej Rady 
Prokuratury i Krajowej Rady Sądownictwa. Nie pojawi-
ły się żadne zapisy mówiące o tym, że do kompetencji 
Krajowej Rady Prokuratury i Krajowej Rady Sądownictwa 
należy wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania dyrek-
tora krajowej szkoły. Chciałbym zwrócić państwa uwagę 
na to, że z dotychczasowych przepisów ustawy o Krajowej 
Szkole Sądownictwa i Prokuratury wynika, art. 6 ust. 6, 
że minister sprawiedliwości zasięga opinii w przedmio-
cie powołania na stanowisko dyrektora Krajowej Szkoły 
Sądownictwa i Prokuratury między innymi Krajowej Rady 
Sądownictwa i Krajowej Rady Prokuratury. W związ-
ku z tym w kompetencjach Krajowej Rady Prokuratury 
i Krajowej Rady Sądownictwa są zapisane uprawnienia do 
wyrażania opinii w przedmiocie kandydata na stanowisko 
dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Ale 
jeśli chodzi o odwołanie, to takich zapisów, takich norm 
kompetencyjnych nie ma. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Są w ustawie szczególnej. Myślę, że nie ma jakichś 

przeszkód… Pan profesor podpowiada, że przy zmianach 
czy przy jednolitym tekście ustawy o prokuraturze czy 
ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa będzie można ten 
problem podnieść, rozwiązać… Ale tutaj nie ma sprzecz-
ności. Pan zauważa pewien brak, ale sprzeczności nie ma, 
choć rzeczywiście jest to nowa kompetencja.

Pan dyrektor chciałby zabrać głos?
Proszę bardzo.

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa 
i Prokuratury Leszek Pietraszko:
Szanowni Państwo, tak jak już było wielokrotnie 

wspominane, dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa 
i Prokuratury przedstawił grupę ewentualnych poprawek 
dotyczących różnych kwestii. Nie były dzisiaj omawia-
ne propozycje poprawek dotyczące organizacji egzami-
nu sędziowskiego i prokuratorskiego, w związku z czym 
chciałbym zwrócić uwagę na to zagadnienie. Jak państwu 

Mogę, Panie Przewodniczący, bardzo krótko przedsta-
wić teraz drugą, czy przerwać?

(Przewodniczący Piotr Zientarski: Tak, proszę bardzo.)
Druga kwestia odnosi się do przesłanek powołania 

osoby na stanowisko starszego asystenta prokuratora. To 
jest w art. 2 w noweli lutowej. Tam są przewidziane dwie 
podstawy, pkty 1 i 2 art. 100 ust. 6a. Pani mecenas słusznie 
zauważyła tu pewną nietrafność powiązania przesłanki 
określonej w pkcie 2 ze złożeniem egzaminu sędziowskie-
go, skoro chodzi o starszego asystenta prokuratora. Naszym 
zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby dopuszczenie moż-
liwości powołania na takiego starszego asystenta zarówno 
osoby, która zdała egzamin prokuratorski, jak i osoby, która 
zdała egzamin sędziowski. Innymi słowy, nie ma żadnego 
powodu, żeby skreślać osoby, które na przykład bardzo 
dobrze zdały egzamin sędziowski i wykazały wysokie kwa-
lifikacje, ale z jakichś przyczyn nie znalazły swego miejsca 
w sądzie czy nie połączyły kariery z sądem. Chodziłoby 
o to, żeby taką osobę ewentualnie rozważyć jako kandydata 
na starszego asystenta. Złożenie egzaminu prokuratorskie-
go, jak i egzaminu sędziowskiego powinno uzasadniać 
możliwość ubiegania się o to stanowisko. Ale aby tego 
rodzaju zmiana… Oczywiście moglibyśmy rozważać pa-
ralelne rozwiązanie odnoszące się do stosownego przepisu 
p.u.s.p, jeżeli sędziowie byliby zainteresowani starszymi 
asystentami sędziowskimi rekrutującymi się z grona osób, 
które dobrze zdały egzamin prokuratorski.

(Głos z sali: Taka jest praktyka, Panie Prokuratorze.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
I kwestia legislacyjna. Rozwiązanie takie mogłoby być 

połączone ze skreśleniem w pkcie 1 po słowie „asystent” 
sformułowania „który złożył egzamin prokuratorski”. W tej 
chwili mamy tutaj pewną tautologię normatywną. Każda 
osoba z pktu 2, czyli taka osoba, która złożyła egzamin 
sędziowski – mam nadzieję, że dopiszemy tu wyrazy „lub 
egzamin prokuratorski” – jest równocześnie… Może ina-
czej: każdy, kto złożył egzamin prokuratorski, jest równo-
cześnie osobą, która złożyła egzamin prokuratorski, jeżeli 
ją dopiszemy do pktu 2… W pkcie 1 moglibyśmy określić 
tylko sytuację asystenta, który zajmował stanowisko, speł-
nił te wszystkie wymogi, ale nie złożył żadnego egzaminu, 
a w pkcie 2 osoby, która złożyła egzamin. Będzie to obej-
mować także osobę, która jest asystentem prokuratorskim 
i która w trakcie asystentury uzupełniła wykształcenie, 
składając stosowny egzamin, w tym prokuratorski.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Za chwilkę, Panie Dyrektorze. Po naradzie z panem 

przewodniczącym uznajemy, że przejmujemy propo-
zycje poprawek przedstawione przez pana prokuratora 
Szafrańskiego, to znaczy zarówno tę, w której chodzi 
o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, jak i tę 
związaną z egzaminem. Chodzi o to, żeby dotyczyło to 
zarówno sędziów, jak i prokuratorów, żeby była tutaj za-
chowana pełna symetria.

I teraz… Pan prokurator Posmyk?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
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Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Kolejną byłaby poprawka, którą przedstawił prokurator 

Szafrański i którą przejęli panowie przewodniczący. Mamy 
tu zmianę wymogu z art. 24 ust. 1. W pkcie 3 prowadzili-
byśmy korektę tak, aby przepis stanowił, iż nie może być 
aplikantem osoba, która została skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego lub przestępstwo skarbowe.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Kto jest za przyjęciem takiej poprawki? (9)
Jednogłośnie za.
Kolejna.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Kolejna propozycja dotyczy art. 2 pkt 2 lit. c. 

Chodzi o dodawany ust. 6, pkt 2, w którym jest omyłka. 
Zaproponowaliśmy zastąpienie wyrazu „sędziowski” wy-
razem „prokuratorski”. Jak rozumiem, po tej dyskusji ta 
propozycja byłaby zmodyfikowana w ten sposób, aby, po 
pierwsze, w pkcie 1 dodawanego ust. 6a wykreślone zostały 
wyrazy „złożył egzamin prokuratorski lub”, a w pkcie 2 
dodane zostały wyrazy „lub egzamin prokuratorski”.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Tak jest.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Ekspert do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko: Ewentualnie, 
tak.)

Proszę mówić do mikrofonu.

Prokurator 
w Biurze Prokuratora Generalnego 
w Prokuraturze Generalnej 
Tomasz Szafrański:
Pamiętajmy, że odbiór przepisu ma też charakter infor-

macyjno-perswazyjny. Niech na pierwszym miejscu będzie 
mowa o egzaminie prokuratorskim po to, żeby egzami-
nowani, ci, którzy zdali egzamin prokuratorski, nie mieli 
wrażenia, że ustawodawca preferuje w zakresie obsadzania 
tych stanowisk osoby, które zdały egzamin sędziowski, bo 
nie takie jest zamierzenie Wysokiej Komisji.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Przejmujemy wraz z panem przewodniczącym tę pro-

pozycję w tej wersji.
Proszę.

wiadomo, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury or-
ganizuje egzaminy sędziowski i prokuratorski zarówno dla 
aplikantów krajowej szkoły, jak i dla osób, które aplikacji 
nie odbywają, a chodzi o asystentów sędziów, prokuratorów 
i referendarzy sądowych. Dzisiaj organizujemy egzamin 
wspólny dla obu tych kategorii osób, zarówno sędziow-
ski, jak i prokuratorski, jednolity. Robi to jedna komisja 
na podstawie jednego materiału przygotowanego przez 
zespół egzaminacyjny. Kryteria są jednakowe, poziom jest 
ten sam. Po zmianie przepisów, po wejściu w życie tej 
nowelizacji będziemy mieli taką sytuację, że będziemy 
musieli organizować dwa odrębne egzaminy według dwóch 
różnych reżimów: jeden sędziowski dla aplikantów, drugi 
sędziowski dla referendarzy i asystentów. Tak samo, jeśli 
chodzi o egzamin prokuratorski.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Przepraszam bardzo, Panie Dyrektorze, wchodzę w sło-
wo, bo, jak podpowiada mi pani mecenas, odpowiednia 
poprawka została przygotowana, tylko nie została jeszcze 
zaprezentowana. Ta argumentacja została przyjęta.

(Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 
Leszek Pietraszko: Dziękuję bardzo.)

Dziękuję.
Rozumiem, że nie ma innych głosów.
Przystępujemy do głosowania.
Bardzo proszę o zaprezentowanie w telegraficznym 

skrócie, syntetycznie, istoty poprawek, bo szerzej zostały 
już zaprezentowane. Po przedstawieniu danej propozycji 
opinia ministerstwa, prokuratora generalnego czy rady…

Proszę bardzo.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:

Poprawka pierwsza to poprawka oznaczona jako pierw-
sza w opinii Biura Legislacyjnego. Chodzi o usunięcie wy-
mogu składania oświadczenia o tym, iż nie jest prowadzone 
przeciwko osobie przystępującej do konkursu postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub prze-
stępstwo skarbowe. Jest to art. 1 pkt 7. Zmiana dotyczy…

(Przewodniczący Piotr Zientarski: Z uwzględnie-
niem tej modyfikacji zaproponowanej pana prokuratora 
Szafrańskiego?)

To by była odrębna poprawka, bo jest to inne zagad-
nienie. One poniekąd są ze sobą powiązane, bo chodzi 
o wymagania, ale to nie jest to samo.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Rozumiem. To głosujemy.
Jeśli ministerstwo będzie przeciwne, to prosiłbym…
Kto jest za? (9)
Jednogłośnie.
Kolejna poprawka.
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Ponadto proponujemy poprawkę wprowadzającą do-
datkowy artykuł po art. 15, który przesądzi, że konkurs na 
aplikację ogólną w roku 2015 odbywa się na podstawie 
przepisów dotychczasowych. W art. 16 ust. 1 wyrazy „roku 
2015” zastąpilibyśmy wyrazami „roku 2016”. Odpowiednio 
w ust. 2 wyrazy „w latach 2014–2016”… Te lata należałoby 
zmodyfikować także art. 16 ust. 3.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Przejmuję te propozycje. Jest akceptacja minister-

stwa.
Głosujemy.
Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (9)
Jednogłośnie za.
Kolejna.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Teraz propozycja poprawki – nie omówiłam jej z po-

wodu przeoczenia – na konieczność wprowadzenia której 
zwrócił uwagę pan dyrektor. Chodzi o to, aby przesądzić, 
że w tym roku egzaminy przeprowadza się na dotychcza-
sowych zasadach. Chodzi o to, żeby nie było konieczności 
powoływania odrębnego zespołu i komisji do przeprowa-
dzenia egzaminów dla asystentów, referendarzy. Chodzi 
też o to, by przesądzić, że w przyszłości, czyli od stycznia 
2016 r., będziemy stosować nowe przepisy. Chciałabym tu 
zauważyć, że w ocenie Biura Legislacyjnego nie jest ko-
nieczne wymienianie w tym odesłaniu art. 37, który mówi 
o wynagrodzeniu członków zespołów i komisji, bowiem tak 
naprawdę w tym zakresie nie mamy żadnej zmiany. A więc 
żeby nie wprowadzać jakichś wątpliwości, proponujemy 
tylko, aby wymienić w zakresie odesłania art. 32 ust. 2–12. 
Ust. 2, bo tam jest później odesłanie do tego ustępu i żeby-
śmy znów nie mieli jakiegoś zamieszania. A zatem art. 32 
ust. 2–12 i art. 34 ust. 2–5…

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Przejmujemy tę propozycję.
Głosujemy.
Kto jest za? (9)
Jednogłośnie przyjęta.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Kolejna propozycja poprawki reguluje sytuację tych 

osób, wobec których zostanie wydana czy została wydana 
decyzja o zawieszeniu w prawach i obowiązkach aplikan-
ta. To będzie przepis składający się z trzech ustępów. Nie 
wiem, czy mam odczytywać państwu senatorom… Krótko 
mówiąc, osoby takie będą odbywały co do zasady aplikacje 

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Dobrze. Chciałabym zaproponować przegłosowanie 

tej poprawki łącznie z bliźniaczą poprawką do art. 5. Tam 
chodzi o wymagania wobec starszego asystenta sędziego. 
Oczywiście z odwróceniem tej kolejności egzaminów…

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Kto jest za? (9)
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Kolejna propozycja. Chodzi o wymogi, jakie stawiamy 

osobom ubiegającym się o wolne stanowisko sędziowskie. 
Proponujemy wprowadzenie zmiany w art. 7 ustawy przez 
dodanie jako przepisu przejściowego art. 3c w brzmieniu: 
odbycie stażu, o którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy 
zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, uznaje się za speł-
nienie wymogu świadczenia pracy przez okres co najmniej 
osiemnastu miesięcy na stanowisku referendarza sądowe-
go, o którym mowa w art. 61 §1 pkt 7 ustawy zmienianej 
w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Chodzi 
o ustawę nowelizującą.

Proponuję przegłosowanie tego łącznie ze zmianą do 
art. 14. To są propozycje poprawek, które należy przegło-
sować łącznie. W art. 14 wyrazy „aplikacji sędziowskiej, 
o której mowa w art. 8” proponujemy zastąpić wyrazami 
„którzy rozpoczęli aplikację sędziowską w roku 2015 oraz 
osób, o których mowa w art. 16 ust. 3”, czyli osób, które 
rozpoczną aplikację w roku 2016 i 2017. Do nich będzie 
się stosował art. 61 w brzmieniu, które… Chodzi o okres 
osiemnastu miesięcy.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Przejmujemy te propozycje.
Kto jest za? (9)
Jednogłośnie przyjęte.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Proponuję głosowanie łączne nad propozycjami popra-

wek, które wiążą się z ogłoszeniem naboru na aplikację 
ogólną w roku bieżącym. Byłaby to ewentualna poprawka 
do art. 8 dodająca ust. 2 w tymże artykule, mający zasto-
sowanie do aplikacji, które dopiero się rozpoczną.
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Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:

Kolejna propozycja poprawki dotyczy art. 16 ust. 1. 
Proponujemy, aby po wyrazie „osoby” dodać wyraz 
„uprawnione” tak, aby nie powstało przypuszczenie, że 
przepis art. 16 ust. 1 wydłuża możliwość zgłaszania się na 
listę klasyfikacyjną aplikantów o jeden rok. Przedłużamy 
okres stosowania przepisów dotychczasowych i wtedy mie-
libyśmy cztery lata… Tutaj chodzi o to, żeby to przesądzić. 
To jest pewna, powiedziałabym, zapobiegliwość, być może 
nie jest ona konieczna, ale proponujemy rozważenie wpro-
wadzenia takiej poprawki.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Przejmujemy.
Kto jest za? (9)
Jednogłośnie przyjęta.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:

I kolejne dwie propozycje poprawek. Proponuję prze-
głosować je łącznie. Chodzi o doprecyzowanie w art. 16 
ust. 3, że chodzi o przyjęcie na aplikacje w trybie art. 29 
ust. 1 i 2, czyli w tym trybie nie uwzględniającym ewentu-
alnej ścieżki odwoławczej. Jednocześnie chodziłoby o do-
danie po art. 16 przepisu przejściowego, który precyzuje 
kwestię przyjęcia na aplikację w przypadku, gdyby miał 
zastosowanie tryb odwoławczy, tryb skargi do wojewódz-
kiego sądu administracyjnego. Chodzi o przepis, który 
powie, że w przypadku uwzględnienia skarg na decyzje 
odmowne przyjęcia na aplikację ogólną, w sytuacji gdy 
tej aplikacji już nie będziemy mieli, nie wydaje się decyzji 
o przyjęciu na aplikację, co jest oczywiste.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Dziękuję.
Przejmujemy.
Kto jest za przyjęciem tych dwóch poprawek? (9)
Jednogłośnie przyjęte.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:

Poprawka, przyjęcie której rekomenduje państwu Biuro 
Legislacyjne, polegająca na skreśleniu art. 17, wiąże się 
z tym, iż w naszej ocenie nie ma potrzeby utrzymywania 
w mocy aktów wykonawczych do ustawy.

na warunkach wyznaczonych przez dyrektora czy w starym, 
czy w nowych systemie. Gdyby odbywały je w nowym 
systemie, to właściwe organy, prezes sądu okręgowego 
i prokurator okręgowy, będą musiały wskazać etaty dla 
takich aplikantów.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Przejmujemy tę propozycję.
I głosujemy.
Kto jest za przyjęciem?
Jednogłośnie przyjęta.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:

Kolejna propozycja poprawki, do art. 9. Tak jak mówi-
łam, jest tutaj drobna pomyłka polegająca na tym, że mó-
wimy o przepisie w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 
podczas gdy ustawa przepisu tego nie zmienia.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Była omawiana. Przejmujemy…
Kto jest za przyjęciem?
Jednogłośnie przyjęta.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:

Propozycja poprawki do art. 15. Niestety jej wcześniej 
nie omówiłam. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że jeżeli 
na gruncie art. 14 zachowujemy uprawnienia wszystkich 
aplikantów, to warto to zrobić również na gruncie art. 15. 
Mówimy tam o kwestiach stosowania przepisów doty-
czących stypendiów. Także przepis art. 46 ustawy, który 
mówi o zaliczaniu okresu odbywania aplikacji na potrze-
by przyszłego stażu pracowniczego… W przypadku tych 
aplikantów, którzy nie są zatrudnieni, być może będzie 
to miało znaczenie, jeżeli nie zdecydują się na kontynu-
owanie kariery sędziowskiej czy prokuratorskiej. Warto 
wszystkich tych aplikantów traktować równo. W związku 
z tym proponujemy, aby uszczegółowić art. 15 zarówno 
w ust. 1, jak i w ust. 2.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Przejmujemy tę propozycję.
Głosujemy.
Kto jest za? (9)
Jednogłośnie przyjęta.
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Ja jeszcze chciałbym… Rozumiem, że innych poprawek 
nikt nie zgłasza.

Skoro już jesteśmy przy podziękowaniach, to chciał-
bym serdecznie podziękować wszystkim, szczególnie panu 
dyrektorowi krajowej szkoły, za bardzo konstruktywne 
propozycje poprawek, które praktycznie w całości zostały 
uwzględnione. Dziękuję również panu prokuratorowi, pa-
nom prokuratorom i ministerstwu. Wcześniejsza dyskusja 
obejmującą również te opinie była konstruktywna i mogli-
śmy w tej obszernej materii…

I teraz ostatnie głosowanie, proszę państwa, nad całością 
ustawy wraz ze zmianami wynikającymi z przyjętych po-
prawek. Pozostało nam także wskazanie sprawozdawcy.

(Senator Michał Seweryński: Niech pan senator kon-
tynuuje…)

No, dziękuję bardzo. Skoro taka jest propozycja, to 
dziękuję bardzo.

Kto jest za przyjęciem ustawy w całości wraz ze zmia-
nami wynikającymi z przyjętych poprawek? (8)

Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
Dziękuję bardzo.
Zgodnie z propozycją pana przewodniczącego, ja będę 

sprawozdawcą. Byłem już przedstawicielem w Sejmie…
Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim państwu.
Ogłaszam pięć minut przerwy w obradach.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Wspólnie z panem profesorem Michałem Seweryńskim 

wznawiam obrady połączonych komisji: Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Ustawodawczej.

W porządku obrad mamy jeszcze rozpatrzenie ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi; druk senacki nr 833, druki sejmowe 
nr 1633, 2539 oraz 3074.

Serdecznie witam przybyłych na nasze posiedzenie go-
ści. Serdecznie witam pana profesora doktora habilitowa-
nego Romana Hausera, przewodniczącego Krajowej Rady 
Sądownictwa i prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
Serdecznie witam pana ministra Łaszkiewicza, ministra 
w kancelarii prezydenta. Bardzo serdecznie witam pozosta-
łych państwa. Panią minister Zbrojewską już przywitałem 
w pierwszej części posiedzenia.

Przystępujemy do procedowania.
Proszę państwa, chciałbym przypomnieć, że procedo-

wana ustawa jest inicjatywą prezydenta Rzeczypospolitej, 
którego reprezentuje pan minister Łaszkiewicz.

Bardzo prosiłbym pana ministra o krótkie wprowadze-
nie, przedstawienie istoty przedłożenia.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Krzysztof Łaszkiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Szanowni Państwo, nowelizacja prawa o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi ma przede wszystkim na celu 

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Przejmujemy tę propozycję poprawki.
Akceptacja ministerstwa.
Kto jest za? (9)
Jednogłośnie przyjęta.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
I ostatnia propozycja poprawki. To jest propozycja, 

która wydłuża termin wejścia w życie ustawy. Tu mamy 
propozycje, by były to trzy miesiące. Tak jak mówiłam, jest 
to propozycja, jak sądzę, w pełni wybiegająca naprzeciw 
oczekiwaniom wszystkich podmiotów opiniujących. Jest 
tu zastrzeżenie, że art. 7 wejdzie w życie z dniem następu-
jącym po dniu ogłoszenia.

Przewodniczący Piotr Zientarski: 
Przejmujemy.
Kto jest za? (9)
Jednogłośnie przyjęta.
Dobrnęliśmy do końca głosowań nad poprawkami.
Pani poseł, przewodnicząca podkomisji, pani Kolenda-

Łabuś, która prowadziła…
Bardzo proszę, Pani Poseł.

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś:
Szanowni Panowie Przewodniczący! Wysokie Komisje!
Pozwolę sobie w trzech zdaniach złożyć podziękowa-

nia Senatowi za tę inicjatywę. Ja jestem przekonana, że 
mimo trudnej materii, z jaką przyszło nam się zmierzyć 
– przypomnę, że pracowaliśmy nad tym od kwietnia ubie-
głego roku, tak że niedługo będzie rok, jak zainicjowano 
te prace – w wielu elementach doszliśmy do konsensusu, 
wysłuchawszy stanowisk różnych środowisk. Myślę też, że 
w trakcie prac sejmowych jeszcze, powiedziałabym pogłę-
biono ideę tej ustawy, którą zainicjował Senat, wzmacniając 
pozycję prokuratora generalnego i uwzględniając uzasad-
nione oczekiwania aplikantów. Dziś po wysłuchaniu… Ja 
z panią legislator miałam już wcześniej kontakt. Wielkie 
wyrazy uznania za tak wnikliwe przyjrzenie się tej mate-
rii… Myślę, że wszystkie wątpliwości, które ewentualnie 
mogłyby powstać i które byłyby niejako na niekorzyść apli-
kantów, dzisiaj państwo usunęliście. Za to bardzo dziękuję 
przede wszystkim w imieniu aplikantów krajowej szkoły. 
Myślę, że nie do przecenienia jest ta podstawowa idea, 
która przyświecała Senatowi, a mianowicie stworzenie 
relacji mistrz – uczeń, co powinno przynieść, i na pewno 
przyniesie, poprawę jakości wymiaru sprawiedliwości. 
Dziękuję bardzo za tę pracę.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo, Pani Poseł. My też mamy takie prze-

konanie.
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a mianowicie rozszerzenie zakresu zwolnień z obowiązku 
uiszczania kosztów sądowych przez tych, których na to po 
prostu nie stać, bądź przez podmioty pożytku publicznego, 
różnych charytatywne stowarzyszenia itp. I to są właści-
wie, proszę państwa, wszystkie najważniejsze kwestie. 
Oczywiście można by mówić o szczegółach, ale, jak myślę, 
to chyba jest w tej chwili niepotrzebne.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Bardzo dziękuję panu ministrowi Krzysztofowi 

Łaszkiewiczowi za wprowadzenie, za przedstawienie 
głównych założeń tej bardzo istotnej nowelizacji, tych 
uregulowań związanych z postępowaniem przed sądami 
administracyjnymi.

Prosiłbym, ażeby pan minister albo wskazana przez 
pana osoba była łaskawa ustosunkować się do propozycji 
Biura Legislacyjnego, które zostały przygotowane i z któ-
rymi senatorowie się zapoznali. Wydaje się, że te uwagi 
są ważne. Ja jestem zdecydowanie za tą drugą wersją, za 
skróceniem tego terminu… Jestem również za tymi języ-
kowymi czy legislacyjnymi propozycjami poprawek.

Bardzo proszę. Pan prezes Hauser? To już zależy od 
panów.

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Krzysztof Łaszkiewicz:
Ja ogólnie ustosunkuję się do pierwszej uwagi pań-

stwa legislatorów. Powiem tak: to zamieszanie niestety 
spowodowali państwa koledzy w Sejmie. To był pomysł 
legislatorów. Mi się wydaje, że powinno się wrócić do 
pierwotnego zapisu, jaki był w przedłożeniu prezydenc-
kim. Wówczas mielibyśmy określoną liczbę dni i byłoby 
to czytelne. Powiem tak: gdybyśmy poszli w tym drugim 
kierunku, to zaprzeczylibyśmy idei tej ustawy. Oto rozciąga 
się ten termin, jak tu przeliczyłem, do dziewięćdziesięciu 
dni, a więc do trzech miesięcy… Wydaje się, że to nie ma 
sensu. Ale, jak mówię, to jest spojrzenie legislacyjne; le-
gislatorzy w Sejmie uważali, że tak powinno być. Państwo 
legislatorzy mają z kolei nieco inną koncepcję. Ja mogę się 
opowiedzieć za tym, ażeby ten termin był możliwie jak 
najkrótszy, co byłoby z korzyścią dla obywatela i byłoby 
zgodne z duchem tego projektu.

Jeśli chodzi o kolejne propozycje, to bardzo poprosił-
bym pana profesora, pana prezesa Hausera, żeby się szcze-
gółowo do nich odniósł. To są kwestie techniczne…

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Bardzo proszę.

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
Roman Hauser:
Panowie Przewodniczący! Wysokie Komisje!
Bardzo dziękuję za możliwość…
(Brak nagrania)

usprawnienie oraz uproszczenie postępowania sądowoadmi-
nistracyjnego – taka idea przyświecała panu prezydentowi 
– i to zarówno przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, 
jak i przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi. Projekt 
nie prowadzi do zmiany modelu postępowania administracyj-
nego, ale ma służyć jego unowocześnieniu i usprawnieniu. 
Minął wystarczający czas od reformy sądownictwa admini-
stracyjnego. Wydaje się, że dobre doświadczenia… Należy 
teraz pójść w kierunku, tak jak powiedziałem, unowocze-
śnienia i usprawnienia postępowań.

Proponowane zmiany generalnie idą w trzech kierun-
kach wzajemnie ze sobą powiązanych. Po pierwsze, celem 
tych zmian jest uproszczenie i zapewnienie szybkości postę-
powania zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji.

Po drugie, zmiany wiążą się z uwzględnieniem wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego oraz postanowień Naczelnego 
Sądu Administracyjnego w sprawach związanych z samą pro-
cedurą, z postępowaniem przed sądami administracyjnymi.

Po trzecie, proponowane zmiany zmierzają do wyelimino-
wania rozbieżności orzeczniczej pomiędzy różnymi sądami, 
co się niestety zdarza w obecnym orzecznictwie sądowym.

Jednym z istotnych elementów zmierzających do uno-
wocześnienia systemu jest na przykład wprowadzenie 
zwiększonego zakresu orzekania co do istoty sprawy przez 
wojewódzkie sądy administracyjne. Sąd, rozpoznając skar-
gę na bezczynność lub przewlekłość postępowania, może 
orzec o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiąz-
ku, jeżeli pozwala na to charakter sprawy. Oczywiście jest 
to dla obywatela korzystne. Projekt ustawy nowelizującej 
jest projektem proobywatelskim. Chodzi o to, aby obywatel 
poczuł, że jego sprawa w sądzie administracyjnym została 
załatwiona. On, mając wyrok, może otrzymać właściwą 
decyzję. Ta zmiana zwiększenia zakresu orzekania co do 
istoty sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny jest 
istotna – pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w której, po-
wiem kolokwialnie, mam wyrok, ale i tak będzie po stare-
mu, bo organ nie wydaje stosownej decyzji, zwleka albo 
wydaje decyzję taką samą. I mamy ping-pong… Obywatel 
znowu idzie do sądu, sąd wydaje określone orzeczenie, oby-
watel ma wyrok, ale organ znowu albo decyzji nie wydaje, 
albo wydaje w sposób niekorzystny dla obywatela… Są 
niestety takie przypadki, kiedy to dopiero wyroki organów 
zewnętrznych, czyli trybunału praw człowieka, zmuszają 
sąd do wydania stosownego, zgodnego z linią orzeczniczą 
Naczelnego Sądu Administracyjnego…

Istotne jest również rozszerzenie katalogu spraw roz-
poznawanych w trybie uproszczonym. Chodzi o to, żeby 
przyspieszyć… To, co jest proste, oczywiste, można zała-
twić szybciej. I to jest dla obywatela korzystne.

Przyspieszeniu postępowania służyć będzie również 
wprowadzenie uprawnień samokontrolnych wojewódzkich 
sądów administracyjnych. Sąd sam będzie mógł wydać 
orzeczenie prostujące czy zmieniające swoje poprzednie 
orzeczenie, jeżeli wyraźnie widać, że popełnił błąd.

Istotną kwestią, która w sposób szczególny jest na 
uwadze prezydenta, jest kwestia pomocy prawnej. Projekt 
zakłada blok zmian dotyczących pomocy prawnej, w szcze-
gólności dotyczących funkcjonowania pełnomocników. 
Z tym wiąże się jeszcze inna kwestia, która jest podnoszona 
i która nie jest do końca jeszcze dzisiaj w Polsce załatwiona, 



w dniu 11 marca 2015 r. 15

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo.
Czy pani minister Zbrojewska chciałaby się wypo-

wiedzieć?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Monika Zbrojewska: Tak, Panie Przewodniczący.)
Proszę bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Monika Zbrojewska: Jest kilka uwag ze strony resortu. 
Chciałabym przekazać głos…)

Proszę.

Główny Specjalista 
w Wydziale Prawa Ustroju Sądów, 
Prokuratury i Służby Więziennej 
w Departamencie Legislacyjnym 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Janusz Kopciński:
Dziękuję. Janusz Kopciński, Ministerstwo Sprawied-

liwości.
Panie Przewodniczący, czy ustosunkować się od razu 

do wszystkich uwag zawartych w opinii biura?
(Przewodniczący Piotr Zientarski: Do tych, do których 

są zastrzeżenia.)
Tak jest, oczywiście. Co do uwagi pierwszej, jak mi 

się wydaje, stanowisko nasze i stanowisko projektodawcy 
są dość zgodne. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na 
jedną rzecz. W naszej ocenie, że tak powiem, nie istnieje 
problem zasygnalizowany przez Biuro Legislacyjne. Ten 
przepis należy rozumieć w ten sposób – i taka chyba była 
intencja projektodawców – w jaki został opisany przez 
Biuro Legislacyjne w drugim akapicie tej uwagi. Jedyna 
zmiana, która została wprowadzona w Sejmie, to zmiana 
polegająca na tym, że wydłużono z trzydziestu do sześć-
dziesięciu dni termin, w którym organ może dokonać ko-
rekty decyzji. Ale to absolutnie nie wpływa na to, że organ 
ma obowiązek przekazać w ciągu trzydziestu dni skargę 
wraz z aktami do sądu. To nijak nie powoduje żadnego 
wydłużenia, tak jak tutaj jest rozwijane w dalszej części 
tej uwagi… Procedura jest dokładnie taka, jaka jest w tej 
chwili. Odpowiednie zastosowanie tego przepisu dotyczą-
cego przekazania polega tylko i wyłącznie na tym, że… 
Organ jest zobowiązany, jeżeli dokona autokorekty już 
po przesłaniu akt do sądu, czyli po trzydziestu dniach… 
Sąd ma obowiązek o tym dokonaniu autokorekty poinfor-
mować. Zastosowanie przepisu poprzedniego spowoduje, 
jak się wydaje, że nastąpi to w terminie trzydziestu dni od 
wydania decyzji korygującej. Absolutnie nie można tego 
czytać w ten sposób, że organ może się dziewięćdziesiąt dni 
zastanawiać. Wydaje się, że taka wykładnia tego przepisu 
idzie dokładnie w tym samym kierunku, w jakim, jak się 
wydawało, szło stanowisko prezentowane przez projekto-
dawcę, przez pana profesora, pana prezesa i przedstawicieli 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Absolutnie nie należy 
rozumieć tego w ten sposób, że można tu jakkolwiek wy-
dłużać przekazanie sprawy do sądu przez organ.

Wydaje się też, że nie pojawią się te problemy, które 
są wskazane w tym drugim akapicie, to znaczy że organ 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
Roman Hauser:
…prac nad ustawą o postępowaniu przed sądami admi-

nistracyjnymi. Jeśli panowie przewodniczący pozwolą, spró-
buję niejako uzupełnić… Chodzi o tę najistotniejszą uwagę, 
która tutaj jest i która dotyczy art. 54 naszej ustawy. Intencją 
prezydenta było to, by w nowelizowanym §3 doprowadzić 
do stanu zgodnego z nowymi rozwiązaniami, które pojawiły 
się w związku z tymi dziesięcioma latami obowiązywania 
ustawy, by te możliwości samokontroli dotyczyły w szcze-
gólności przewlekłości prowadzenia postępowania admini-
stracyjnego. I to była przesłanka, że tak powiem, ruszenia 
tego przepisu. Moim zdaniem jest nie do przyjęcia, by na 
skutek działań w toku prac sejmowych doprowadzono do 
tego, że wydanie decyzji administracyjnej w drugiej instancji 
na mocy przepisów k.p.a. i ordynacji podatkowej ustawowo 
było określone na jeden miesiąc – w drugiej instancji wydaje 
się decyzję w terminie jednego miesiąca – a uwzględnienie 
skargi przez organ, który już przecież zna sprawę, miałoby 
trwać trzy miesiące. To przecież zamiast poprawić sytuację 
obywatela w istotny sposób ją pogarsza, bo wydłuża się 
termin rozstrzygnięcia sprawy przez organ administracji pu-
blicznej. Stąd wydaje się, że… Gdybyście państwo łaskawie 
powrócili do rozwiązań zaproponowanych w przedłożeniu 
prezydenckim, to byłoby to korzystne dla obywateli, ale 
także dla jakości zmian, które są proponowane.

Gdy chodzi o pozostałe kwestie, to w istocie mają one 
charakter legislacyjny. To, czy przyjmiemy takie rozwią-
zanie, czy inne, zależy od tego, jaką przyjmiemy konwen-
cję. My zawsze jesteśmy za tym, by regulacja była lepsza. 
W związku z tym jeśli uznamy, że te propozycje, a one więk-
szości wyjaśniają czy rozjaśniają… My jesteśmy za tym.

Miałbym jedną prośbę do panów przewodniczących, aby 
któryś z panów zechciał przejąć i zgłosić jako poprawkę pro-
pozycję wykreślenia z projektu artykułu… Już mówię… To 
jest strona 11, pkt 57 noweli, art. 194. Art. 194 §4 otrzymuje 
brzmienie… I dalej jest treść tego przepisu. W toku prac 
sejmowych, jak państwo się orientujecie, upadła koncepcja 
możliwości filtrowania spraw przed wniesieniem skargi kasa-
cyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ta regulacja 
jest związana właśnie z tym filtrowaniem. Skoro nie ma filtro-
wania, czyli tego wstępnego badania, to ten przepis jest pusty, 
nie ma żadnego odniesienia. W toku prac legislacyjnych to 
nam umknęło i ten przepis pozostał w tekście ustawy.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Wraz z panem przewodniczącym przejmujemy tę pro-

pozycję poprawki.
Rozumiem, że w tej sytuacji – zwracam się tu do pana 

ministra Krzysztofa Łaszkiewicza – wprowadzenie popra-
wek wydaje się zabiegiem koniecznym.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Krzysztof Łaszkiewicz:
Tak. Tak jak powiedział pan profesor, to jest pewien mo-

del, pewna konwencja… Wydaje się, że to jest zasadne.
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gdyż może to stanowić… To może wywoływać pewną 
wątpliwość interpretacyjną: czy chodzi o to, że ta grzywna 
ma być w wysokości dziesięciu przeciętnych wynagrodzeń, 
czy też do tej wysokości, o której mowa w tym przepisie? 
Pozostawienie obecnego brzmienia tego przepisu, czyli 
pozostawienie tu wyrazów „do wysokości”, lepiej oddaje 
intencję tego, jaka to miała być wysokość. Maksymalnie 
ma to być dziesięciokrotność, ale dopuszczalna jest tak, jak 
w pozostałych przepisach, niższa…

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Proszę bardzo, Biuro Legislacyjne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:
Nazywam się Michał Gil, reprezentuję Biuro 

Legislacyjne Kancelarii Senatu.
Pozwolę sobie nie zgodzić się z tezą przed chwilą tutaj 

wygłoszoną. Jeżeli zechce pan porównać cały szereg prze-
pisów… Ja tak na szybko znalazłem chociażby art. 145a §3. 
Zapewniam, że ta formuła jest stosowana konsekwentnie 
w całej ustawie. W odniesieniu do grzywny ustawodawca 
zawsze posługuje się zwrotem: „w wysokości”. W art. 154 
§6 znajdziemy sformułowanie „w wysokości”, ale ta wyso-
kość określona jako do dziesięciokrotności bodajże średnie-
go wynagrodzenia… Nie twierdzę, że pan nie ma racji, ale 
taka koncepcja została przyjęta w tej ustawie i powinniśmy 
się jej trzymać. Dziękuję.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Tu wątpliwości nie ma. Chodzi o to, że to jest do wy-

sokości… Tylko że wcześniej… Ale nie ma problemów 
z wykładnią.

Czy są jeszcze jakieś inne uwagi?
Pan mecenas Dębowski, Naczelna Rada Adwokacka.

Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej 
Rafał Dębowski:
Dziękuję za udzielenie głosu.
Panowie Przewodniczący! Szanowne Komisje! 

Szanowni Państwo!
Chciałbym zwrócić uwagę, przyłączając się do gło-

sów dotyczących głównego celu i założenia tej ustawy, 
na pewne problemy z punktu widzenia pełnomocników 
procesowych, którzy występują na co dzień w postępo-
waniach i którzy reprezentują adresatów tej nowelizacji, 
czyli strony, którym, jak rozumiem, ma być lepiej, bo po-
stępowanie ma być szybsze i sprawniejsze. Oto w pkcie 12 
jest przewidziana nowelizacja art. 46 §3, która ma zastąpić 
dzisiejsze zapisy o składaniu pełnomocnictwa stwierdze-
niem, iż do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo albo 
jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, 
który w danej sprawie nie złożył jeszcze dokumentów przed 
sądem. Redakcja tego zapisu, jeśli dobrze go interpretuję, 
zmusza mnie do uznania, iż każda sprawa inicjowana przez 
pełnomocnika, każda skarga wnoszona do organu, a organ 

wydawałby decyzje bez posiadania akt… Przecież mógłby 
mieć kopie tych akt. Wydaje się, że to może pozostać w ta-
kim brzmieniu, jakie było poprzednio. Postulowalibyśmy 
pozostawienie tego przepisu w takim brzmieniu, w jakim 
został przyjęty przez Sejm. To tyle, jeśli chodzi o uwagę 
pierwszą.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
To stanowisko zostało już omówione. Przedstawiciel 

prezydenta, który jest inicjatorem, wskazał – my to zdanie 
podzielamy – że chodzi o maksymalne skracanie termi-
nów, a nie o ich wydłużanie. Przyspieszenie postępowań 
jest jednym z celów tego przedłożenia. W związku z tym 
nie mówmy w tej chwili o tym, co było w uwagach… 
Propozycja pana ministra poparta przez pana prezesa była 
taka, żeby wrócić do pierwotnej wersji przedłożenia pre-
zydenckiego, to znaczy żeby to było trzydzieści dni, a nie 
sześćdziesiąt dni.

(Senator Aleksander Pociej: Ale ministerstwo może 
nie chce wracać…)

No, nie chce.
(Senator Aleksander Pociej: Panie Przewodniczący, 

ministerstwo mówi, że stoi na innym stanowisku. I tyle.)
(Główny Specjalista w Wydziale Prawa Ustroju 

Sądów, Prokuratury i Służby Więziennej w Departamencie 
Legislacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości Janusz 
Kopciński: Ja absolutnie nie chcę oponować wobec pro-
pozycji NSA i pana prezydenta. Tu nie będzie przedłu-
żenia… To nie spowoduje żadnej zwłoki, bo przecież 
przekazanie akt…)

Ten problem jest już po prostu rozwiązany.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Monika Zbrojewska: I nie ma żadnego problemu.)
Żadnego problemu nie ma. Mówimy o zupełnie innej 

sytuacji, a ten problem powstał niejako przy okazji.
Czy są inne uwagi?

Główny Specjalista 
w Wydziale Prawa Ustroju Sądów, 
Prokuratury i Służby Więziennej 
w Departamencie Legislacyjnym 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Janusz Kopciński:
Czysto redakcyjne. Uwaga piąta biura dotyczy art. 1 

pkt 68. Jak mówię, czysto redakcyjna… Wydaje się, że 
jeżeli wyrazy „fałszywych zeznań” zastąpimy wyrazami 
„fałszywego oświadczenia”, to powinniśmy również wyraz 
„składanie ” zastąpić wyrazem „złożenie”. Wówczas ten 
przepis w całości brzmiałby tak: oświadczenia, o którym 
mowa w §1, składa się pod rygorem odpowiedzialności za 
złożenie fałszywego oświadczenia. I odpowiednio dalej… 
Chodzi o to, żeby nie było tu zwrotu: składanie fałszywego 
oświadczenia.

(Przewodniczący Piotr Zientarski: Tak. Przejmujemy…)
I jeszcze jedna sprawa. Chodzi o uwagę redakcyjną 

zawartą w pkcie 2 opinii biura.  Wydaje się, że zastąpienie 
w art. 1 pkt 43, w art. 155 §3 wyrazów „do wysokości” 
wyrazami „w wysokości” może budzić pewne wątpliwości, 
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Pkt 50, art. 177 §4. To jest przepis powielający pewną 
zasadę wynikającą z procedury cywilnej. Bodajże na tej 
sali, jeśli dobrze pamiętam, toczyliśmy jako adwokatura 
potężne boje o to, żeby w takiej formule go nie przyjmować. 
Otóż adwokat, który związany jest tajemnicą adwokacką, 
ma sporządzić opinię, złożyć ją w sądzie wraz z odpisem 
dla drugiej strony, a sąd ma się zająć zweryfikowaniem 
pracy adwokata. Nie jest zadaniem sądów administracyj-
nych ocena tego, czy opinia o braku podstaw do złożenia 
skargi kasacyjnej została prawidłowo sporządzona, czy 
nie. Sąd administracyjny nie powinien być sędzią we wła-
snej sprawie, nie powinien zawiadamiać okręgowej rady 
adwokackiej o problematyce związanej z tym, że adwokat 
napisał taką czy inną opinię, w której potwierdził zasad-
ność wyroku wydanego przez sąd administracyjny. Takimi 
zapisami nie chronimy tajemnicy zawodowej. Przecież jeśli 
w aktach sprawy będzie opinia wskazująca na kwestie ob-
jęte tajemnicą zawodową, to każdy uczestnik postępowania 
będzie miał prawo zapoznać się z aktami sprawy – zapozna 
się zatem także z opinią wydaną przez adwokata będącego 
pełnomocnikiem danej strony. Wydaje się, że wystarczy 
poprzestać na istniejących obecnie rozwiązaniach wynika-
jących z prawa o adwokaturze. Otóż okręgowe rady adwo-
kackie sprawują nadzór nad wykonywaniem zawodu przez 
adwokata. Pion skargowy i pion dyscyplinarny w sposób 
doskonały… no, może nie doskonały, ale bardzo dobry 
radzą sobie z tymi skargami. My naprawdę zabiegamy 
o to, żeby koledzy adwokaci sporządzali opinie w sposób 
prawidłowy. W związku z tym jest postulat wprowadzenia 
takich zapisów, aby sąd otrzymywał jedynie informację 
o tym, że taka opinia została sporządzona. Pojawia się tu 
pytanie: skoro chcemy odciążyć sądy od obowiązku do-
ręczania odpisów pism pozostałym stronom, to dlaczego 
pełnomocnik nie może, nie ma prawa złożyć opinii o bra-
ku podstaw do złożenia skargi kasacyjnej bezpośrednio 
swojemu klientowi i musi robić to za pośrednictwem sądu 
orzekającego w sprawie? Zwracam uwagę w tym zakresie 
na konieczność przemyślenia…

Kolejna rzecz. Pkt 64 dotyczy art. 239 §2, czyli kwestii 
zwolnienia od kosztów sądowych. Rzeczywiście wpro-
wadza się tu rozszerzenie kręgu podmiotów korzystają-
cych z tego zwolnienia. Prosiłbym o rozważenie, czy nie 
należałoby wprowadzić takiego zwolnienia również dla 
organizacji pożytku publicznego działających na podstawie 
innych ustaw niż ustawa o działalności pożytku publicz-
nego i wolontariacie. O kim myślę? Myślę o samorządach 
zawodowych. Przecież my wykonujemy zadania z zakresu 
administracji publicznej. To są nasze zadania własne, po-
wierzone nam zgodnie z ustawą. Nie otrzymujemy za to 
żadnych rekompensat. Można byłoby wprowadzić drobne 
rozszerzenie, dzięki któremu samorządy zawodowe byłyby 
zrównane z innymi organizacjami w tym zakresie.

(Przewodniczący Piotr Zientarski: Czy pan mecenas 
ma przygotowane propozycje poprawek?)

Nie mam, przepraszam… Tempo prac legislacyjnych 
było takie, że… O tym posiedzeniu komisji dowiedziałem 
się w poniedziałek.

I pkt 67, art. 250, który mówi o tym, że w uzasadnio-
nych przypadkach jest możliwość obniżenia wynagrodze-
nia pełnomocników procesowych. Wydaje się uzasadnio-

przecież przekazuje ją do sądu, wiąże się z tym, że w danej 
spawie przed sądem pełnomocnik jeszcze nie złożył peł-
nomocnictwa. Rzeczywiście jest taka praktyka niektórych 
sądów administracyjnych, że nie uznają pełnomocnictw 
składanych na etapie postępowania administracyjnego, 
mimo że w ich treści jest wskazane również upoważnienie 
do występowania przed sądami administracyjnymi, nie tyl-
ko przed postępowaniem administracyjnym, ale również na 
późniejszym etapie. I teraz, jeśli chcemy przyspieszyć… Po 
co zmieniać dobrze funkcjonującą zasadę, zgodnie z którą 
pełnomocnictwo złożone do akt sprawy administracyjnej, 
jeśli obejmuje swoim zakresem upoważnienie również do 
występowania przed sądami administracyjnymi… Po co 
jeszcze raz składać pełnomocnictwa? Po co jeszcze raz 
uiszczać 17 zł opłaty skarbowej? Przecież to naraża obywa-
teli na koszty. To nie my płacimy – to nasi klienci te koszty 
nam rekompensują. To jest pierwsza uwaga.

Druga uwaga dotyczy art. 66. Tu mamy powtórzenie 
zasady…

(Głos z sali: Pkt 21.)
Pkt 21, tak. Tu mamy powtórzenie zasady, która dzisiaj 

obowiązuje jeszcze w procedurze cywilnej i która jest źró-
dłem wielu, jak by to powiedzieć, problemów i utyskiwań 
zarówno ze samych stron postępowania cywilnego, jak 
i pełnomocników. Otóż musimy sami sobie doręczać – mó-
wię o pełnomocnikach procesowych – odpisy pism, a do 
sądu musimy dostarczać dowód nadania, dowód doręcze-
nia drugiej stronie tego pisma albo dowód jego wysłania 
przesyłką poleconą. Co to powoduje? To powoduje to, że 
musimy na poczcie odstać swoje, wysłać listy do pełnomoc-
ników – w szczególności pełnomocników organu, bo organ 
bardzo często korzysta z pełnomocników – a następnie wró-
cić do kancelarii, dopiąć do pisma skierowanego do sądu 
dowód nadania, zrobić tego kopię, jeszcze raz udać się na 
pocztę i jeszcze raz wysłać listy. To powoduje większy na-
kład pracy po stronie pełnomocników procesowych, a także 
to, że wzrastają koszty prowadzenia sprawy. Jeśli sprawa 
zabiera mi więcej czasu, to muszę większego wynagrodze-
nia zażyczyć sobie od klienta. Tymczasem wystarczyłoby, 
gdyby zamiast dołączania dowodu doręczenia bazować 
na oświadczeniu. Chodzi o oświadczenie pełnomocnika, 
iż ten wysłał odpisy pism pełnomocnikom procesowym 
innych stron. Wtedy do pisma załączam… Pełnomocnicy 
procesowi wykonują zawód zaufania publicznego, w związ-
ku z czym uważam, że na takim rozwiązaniu można ba-
zować. To znacznie usprawniłoby naszą pracę, a naszym 
klientom oszczędziłoby kosztów prowadzenia czynności 
administracyjnych zupełnie niepotrzebnych. Tym bardziej 
że w praktyce sądów cywilnych… Sądy cywilne na każdej 
rozprawie i tak sprawdzają, czy wymiana korespondencji 
nastąpiła, czy strony otrzymały odpowiednią liczbę pism 
procesowych itp. To wydłuża rozprawę. Sędzia musi się 
upewnić, że te pisma doszły. To, że ktoś nadał, to jedno, 
a to, czy je otrzymał, to drugie. Taki jest drugi postulat… 
Chodzi o rozważenie, czy rzeczywiście jest zasadność… 
Tym bardziej że k.p.c., jeśli chodzi o niektóre postępowa-
nia, wręcz odchodzi od tej zasady.

Kolejna spawa dotyczy pkt 50, art. 177 §4, w który 
mowa…

(Głos z sali: Który to jest punkt?)
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(Adwokat Dariusz Goliński: Gdybym mógł się odnieść 
do paru elementów, które nie zostały podniesione przez 
pana sekretarza… Chodzi o pkt 1 nowelizowanej ustawy 
dotyczący wyłączenia z kognicji sądów administracyjnych 
postanowień egzekucyjnych, które…)

Pan mecenas reprezentuje Naczelną Radę Adwokacką?
(Adwokat Dariusz Goliński: Nie, nie reprezentuję.)
A kogo?
(Adwokat Dariusz Goliński: No, siebie… Jeżeli mogę…)
Ale od tego są organy… Panie Mecenasie, wypowiadają 

się przedstawiciele organów, które…
(Adwokat Dariusz Goliński: Ja tylko chciałbym…)
To trzeba byłoby uzgadniać itd. Stanowisko adwokatury 

ma być jedno.
(Adwokat Dariusz Goliński: Rozumiem. Z uwagi na 

to, że często występuję przed sądami administracyjnymi, 
gdyż zajmuję się sprawami dotyczącymi postępowań eg-
zekucyjnych, chciałbym…)

Chodzi mi tylko o to, żeby przygotować jedno wspólne 
stanowisko.

(Adwokat Dariusz Goliński: Rozumiem. Ja tylko chciał-
bym poruszyć zagadnienie, którego pan mecenas nie pod-
niósł, a które jest dosyć istotne. Chodzi o pewne rozbież-
ności w samej treści ustawy.)

My będziemy oczekiwać na pismo od naczelnej rady, 
tak że proszę ustalić… I wtedy proszę przedstawić wspólne 
stanowisko.

To są dość obszerne przepisy…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Już udzielam głosu. Myślę, że pewne propozycje, któ-

re przedstawiał pan mecenas Dębowski, byłyby do przy-
jęcia nawet dzisiaj, a przynajmniej do rozważenia. Jeśli 
jest pełnomocnictwo, z którego wynika, że adwokat jest 
upoważniony także do występowania przed sądami, to żą-
danie ponownego pełnomocnictwa w moim przekonaniu 
jest zbędne. Jeśli takie pełnomocnictwo już raz zostało 
udzielone, to nie ma potrzeby… Przecież postępowanie 
sądowe jest kontynuacją drogi, w związku z którą to peł-
nomocnictwo zostało udzielone. W ramach postępowania 
sądowego udziela się pełnomocnictwa dotyczącego wystę-
powania we wszystkich instancjach, nawet w postępowaniu 
wykonawczym, jeśli nie ma zastrzeżenia, że…

A kwestia tego oświadczenia… Generalnie rzecz biorąc, 
idziemy w kierunku zastępowania zaświadczeń oświad-
czeniami. To są oświadczenia adwokackie. Myślę, że taka 
propozycja jest do poważnego rozważenia.

Pan przewodniczący Seweryński.

Senator Michał Seweryński:
Ja mam wniosek formalny, Panie Przewodniczący. 

Zgłoszono wiele propozycji merytorycznych poprawek, 
ale zgłoszono je, powiedziałbym, w sposób taki, że człon-
kowie komisji nie mogą od razu ich rozważyć i się do nich 
odnieść. Biuro Legislacyjne tym bardziej nie miało czasu 
się do nich odnieść. Nie mówię już o zainteresowanych oso-
bach, przedstawicielach wnioskodawcy, trybunału i innych 
instancji. Uważam, że uzasadnione jest przerwanie dzisiej-
szego… To są propozycje merytoryczne, do poważnego 
przemyślenia. Dajmy szansę wszystkim zainteresowanym 

ne wprowadzenie takich zapisów, które by wskazywały, 
czym są uzasadnione owe przypadki. Rozumiem, że chodzi 
o przypadki uzasadnione nie rodzajem sprawy, ale ewentu-
alnymi zaniedbaniami w pracy pełnomocnika. To mogłoby 
zweryfikować wysokość tej opłaty.

Kolejna sprawa – obiecuję, że to już przedostatnia 
uwaga – dotyczy pkt 69, art. 253 §2, który mówi o tym, 
zresztą słusznie, że okręgowa rada adwokacka przekazuje 
sądowi informację o dacie zawiadomienia pełnomocnika 
o jego wyznaczeniu. Chodzi o to, że od tej daty jest liczo-
ny termin do wniesienia skargi kasacyjnej. W §1 w mojej 
ocenia zabrakło zapisu, który wskazywałby, że sąd powi-
nien powiadomić okręgową radę adwokacką o tym, że ten 
wyznaczony pełnomocnik został wyznaczony po wydaniu 
orzeczenia. Skąd okręgowa rada adwokacka ma wiedzieć, 
że w danej sprawie pełnomocnik jest wyznaczony po wyda-
niu wyroku albo przed wydaniem wyroku? My dostajemy 
tylko postanowienie o przyznaniu prawa pomocy z proś-
bą o wyznaczenie pełnomocnika. Jeśli mamy wykonać 
zadanie zapisane w ostatnim zdaniu §2, czyli przekazać 
sądowi informację o tym, kiedy pełnomocnik otrzymał 
zawiadomienie o jego wyznaczeniu, to musimy wiedzieć 
w jakich sprawach.

Ostatnia, tak jak obiecywałem, sprawa wiąże się z okre-
sem vacatio legis tego przepisu. Jeśli chodzi przepisy, co 
do których przedstawiłem uwagi, jedynie pkt 50 nie jest 
objęty zasadą wyrażoną w art. 2, zgodnie z którą przepisy 
wskazane w tym artykule stosuje się również do postępo-
wań wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy. Tak 
więc w każdej sprawie toczącej się stosujemy nowe prze-
pisy, prócz tego pktu 50, mimo że sprawa jest w toku. Nie 
wyobrażam sobie, żeby sąd w większości spraw wzywał do 
złożenia kolejnego odpisu pełnomocnictwa, tak jak to jest 
w art. 46 §3, gdyż ono nie zostało złożone w postępowaniu 
przed sądem, a jest w aktach postępowania administracyj-
nego. Postuluję w związku z tym, aby do tych kategorii 
spraw… aby stosować nowe przepisy dopiero do nowych 
spraw albo do spraw zakończonych w danej instancji. To 
dotyczy na przykład obniżenia wynagrodzenia za wyko-
nywanie czynności zawodowych. Zasada ochrony praw 
nabytych pozwala na sformułowanie postulatu, zgodnie 
z którym sprawy, które się już rozpoczęły, powinny się za-
kończyć co najmniej w danej instancji na podstawie starych 
przepisów. Dziękuję bardzo.

(Przewodniczący Piotr Zientarski: Proszę państwa, 
Naczelna Rada Adwokacka przedstawiła sporo propozycji.)

Przepraszam, Panie Przewodniczący… Ja mogę w try-
bie ekspresowym złożyć to na piśmie, jeśli pan przewodni-
czący upoważni mnie do tego. Myślę, że to są istotne za-
gadnienia, a tempo prac legislacyjnych… Tak jak mówiłem, 
ja w poniedziałek dowiedziałem się o tym, że dzisiaj jest 
posiedzenie. Nie zdążyłem tego przygotować ze względu 
na inne obowiązki.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Rozumiem.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Adwokatura już się wypowiadała, Panie Mecenasie…
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jak ja pamiętam, była również tutaj w Senacie. W ten 
sposób wracamy w tym momencie do punktu wyjścia. 
Państwo jako komisja zdecydujecie, jak dalej postąpić, 
ale… O głos prosił jeszcze pan profesor Hauser. Na to 
wszystko trzeba też spojrzeć od strony sądów admini-
stracyjnych. Ja wiem, że dla palestry pewne ułatwienia 
są oczywiście jak najbardziej pożądane, ale trzeba też 
wziąć pod uwagę to, czy to nie wpłynie na utrudnienie 
postępowania w samym sądzie administracyjnym, który 
jest sądem dość specyficznym.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Proszę bardzo, Panie Prezesie.

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
Roman Hauser:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Myślę, że część uwag, o których mówił pan mecenas, 

wynika ze złego odczytania rozwiązań proponowanych 
w projekcie ustawy. Przecież nikt nie wymaga od adwo-
katury złożenia na etapie postępowania sądowego nowego 
pełnomocnictwa, za którym idzie opłata. Panie Mecenasie, 
w postępowaniu sądowoadministracyjnym mamy dwo-
jakiego rodzaju akta: akta administracyjne i akta sądo-
woadministracyjne. W związku z tym mamy dwa zbiory 
dokumentów. Jeśli ja mam pełnomocnictwo dotyczące akt 
administracyjnych, to ja po zakończeniu postępowania są-
dowego te akta administracyjne muszę zwrócić do organu 
administracji publicznej, bo to są akta organu administracji 
publicznej. Przecież z tego rozwiązania nie wynika, że ja 
żądam od adwokata złożenia mi nowego pełnomocnictwa, 
ale uwierzytelnionego potwierdzenia tego pełnomocnictwa. 
Przecież to uwierzytelnienie pan mecenas sam może zro-
bić, bez potrzeby uzyskania nowego pełnomocnictwa i bez 
potrzeby uiszczenia opłaty. Nie rozumiemy się w sprawach 
podstawowych.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
W uzasadnionych przypadkach sąd może obniżyć wy-

nagrodzenie… To przecież nie jest zagrożenie dla adwoka-
tury. Przecież nie chodzi o to, że sędziowie będą się czaili 
na to, by adwokatowi obniżyć wynagrodzenie. Tu chodzi 
o takie sytuacje, które pan dobrze zna, Panie Mecenasie. 
Jeśli pan pisze dwanaście skarg na dwanaście decyzji va-
towskich…

(Głos z sali: Takich samych skarg…)
Tak, one są takie same, różnią się tylko datą i numerem 

decyzji. Jeśli od każdej wygranej sprawy sąd ma orze-
kać o wynagrodzeniu w pełnym zakresie… No, to jest, że 
tak powiem, naciąganie podatnika. Wysiłek intelektualny 
związany jest z napisaniem tylko jednej skargi, a reszta 
to jest tylko powielenie z drobnymi zmianami… Intencja 
nie jest taka, żeby sąd sięgał do kieszeni pełnomocników, 
tylko taka, żeby racjonalizować wydatki ponoszone przez 
nas wszystkich jako podatników. Taka jest intencja tego 
rozwiązania.

stronom na to, aby przygotowały własne stanowisko w tej 
sprawie. Dopiero po zapoznaniu się z tymi stanowiskami 
moglibyśmy przeprowadzić sensowną dyskusję nad tymi 
propozycjami. Tego nie da się zrobić tak na bieżąco, ad hoc. 
Gdyby to była jedna poprawka, to ewentualnie moglibyśmy 
poprosić Biuro Legislacyjne o to, aby teraz ustosunkowało 
się… Panowie senatorowie mogą się wypowiedzieć co do 
tego, czy chcą dalej procedować, czy nie.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Proszę bardzo, pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:

Chciałbym poprzeć stanowisko pana profesora 
Seweryńskiego, oczekując, że rada adwokacka sformułuje 
te uwagi i sugestie w postaci konkretnych propozycji popra-
wek, co pozwoli nam na ich ewentualne przejęcie i zgłosze-
nie. Zgadzam się z tym, co mówił wcześniej pan przewodni-
czący, pan mecenas. Kilka tych uwag na pewno jest godnych 
zastanowienia się. One na pewno mogą ułatwić w przyszłości 
procedowanie przed sądami. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Proszę państwa, sekundkę… Myślę teraz o kwestiach 
technicznych. Ten punkt jest w porządku obrad najbliższego 
posiedzenia Senatu.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, w środę. Dzisiaj też mamy środę…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
No tak, ale potrzeba kilku dni na to, żeby pan minister 

Łaszkiewicz, pan prezes czy ministerstwo, którzy otrzymają 
wykaz propozycji, ustosunkowali się do nich. Jak mówię, 
posiedzenie jest w środę o godzinie 11.00. Musielibyśmy 
zatem przed posiedzeniem, załóżmy o godzinie 8.00… 
Odroczylibyśmy posiedzenie komisji, zwołali je na naj-
bliższą środę. Wówczas, znając te stanowiska, moglibyśmy 
ustosunkować się do propozycji poprawek.

Proszę bardzo, pan minister, a potem pan prezes.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Krzysztof Łaszkiewicz:

Ja powiem tak. Dziwię się, że krajowa rada przychodzi 
w ostatnim momencie…Ten projekt był procedowany 
w Sejmie chyba przez ponad rok. Zainteresowania nie 
było… Państwo przecież wiedzieliście o tym, że taki 
projekt jest; prasa prawnicza o tym pisała. I teraz jakby 
w ostatnim momencie państwo zgłaszacie pewne propo-
zycje, które tu na tej sali były kiedyś omawiane. Panie 
Mecenasie, część uwag, które pan podniósł, była uwzględ-
niona w projekcie senackim, który został skierowany do 
Sejmu. Skompilowano projekty prezydencki i senacki 
w ten jeden, który tutaj mamy. Dyskusja na ten temat, 
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dy… Ten, kto osiąga wygraną w postępowaniu, ma zwrot 
kosztów. To zresztą koresponduje z artykułem, o którym 
wcześniej mówił pan mecenas. Tam też jest prowadzenie 
takiej klauzuli generalnej. Chociażby art. 250: w uzasad-
nionych przypadkach sąd może obniżyć wynagrodzenie 
pełnomocnika. Skąd taka idea? Jaka jest racja tych zmian? 
Co to są te uzasadnione przypadki?

Przewodniczący Piotr Zientarski:

To jest pytanie do pana ministra Łaszkiewicza czy do 
pana prezesa?

(Senator Bohdan Paszkowski: No, nie wiem… Do oso-
by, która jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie.)

Proszę bardzo, Panie Prezesie.

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
Roman Hauser:

Panowie Przewodniczący! Szanowni Państwo 
Senatorowie!

Idea jest taka, by w toku postępowania sądowoadmi-
nistracyjnego w przypadkach, w których żądanie skargi 
jest żądaniem na wyrost, a sąd, rozstrzygając, uznaje za-
sadność skargi w części niewielkiej, zwrot tych kosztów 
następował adekwatnie do tego, jakim wynikiem skończyło 
się owo postępowanie sądowoadministracyjne. Jeśli ktoś 
żąda od organu administracji podatkowej zwrotu nadpłaty 
w wysokości 1 miliona zł, a sąd stwierdza, że zasadne jest 
zasądzenie zwrotu w wysokości 100 tysięcy zł, to wyli-
czanie zwrotu kosztów postępowania od 1 miliona zł jest 
ewidentnie niewspółmierne do tego, jaki jest efekt procesu. 
Chodzi, że tak powiem, o ucywilizowanie relacji między 
uczestnikami postępowania sądowego.

Senator Bohdan Paszkowski:

Jeżeli mogę… Ale, Panie Prezesie, pan uzasadnił obo-
wiązującą treść art. 206, podczas gdy państwo proponu-
jecie w tej chwili odstąpienie od tej treści. I tego dotyczy 
moje pytanie. W tej chwili ten przepis brzmi tak: „W ra-
zie częściowego uwzględnienia skargi sąd może w uza-
sadnionych przypadkach zasądzić na rzecz skarżącego 
od organu tylko części kosztów, w szczególności jeżeli 
skarga została uwzględniona w części niewspółmiernej 
w stosunku do wartości przedmiotu sporu ustalonej w celu 
pobrania wpisu”. Po zmianie ten przepis ma brzmieć tak: 
„Sąd może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od 
zasądzenia zwrotu kosztów postępowania w całości lub 
w części, w szczególności jeżeli skarga”… I tu jest powtó-
rzenie tego ostatniego fragmentu. Mamy zatem zapis, że 
sąd jest uprawniony według niejasnych kryteriów, które 
on sam będzie uzasadniał, do odstąpienia od zasądzenia 
zwrotu kosztów w całości lub w części. W związku z tym 
ja mam pytanie, jakie przesłanki spowodowały… Bo to, 
co pan powiedział, to jest uzasadnienie obowiązującej 
treści tego przepisu.

Przewodniczący Piotr Zientarski:.

Tak. Panie Prezesie, Panie Ministrze, myślę, że pro-
pozycja pana przewodniczącego jest słuszna. Dzisiaj jest 
środa… Myślę, że jutro, Panie Mecenasie… Chodzi o to, 
żeby w piątek te organy otrzymały te propozycje na piśmie. 
Ministerstwo, Naczelny Sąd Administracyjny i kancelaria 
prezydenta, minister Łaszkiewicz… Państwa uwagi co do 
tych propozycji dostalibyśmy na piśmie i w środę, 18 marca 
o godzinie 8.00, się spotkali. No, może trochę później, bo 
skoro posiedzenie zaczyna się o 11.00, to może o 9.00… 
Na pewno nie później, bo…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
18 marca, w dzień posiedzenia Senatu.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
No ale jest prośba pana ministra…
(Głos z sali: Ale my mamy posiedzenia klubowe.)
To może o godzinie 8.30?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Proszę?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Głos z sali: A sprawozdanie?)
No tak, musimy się zwrócić do marszałka o wyrażenie 

zgody, ale to jest kwestia natury formalnej.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Proszę państwa, te propozycje będą na piśmie – zostaną 

one tym organom doręczone. Stanowiska organów również 
będą przedstawione na piśmie. Załatwimy to sprawnie. Ja 
myślę, że jak się spotkamy o godzinie 9.00, to w zupełno-
ści wystarczy. W ciągu pół godziny zakończymy… Będą 
propozycje poprawek, będziemy znać stanowiska, więc 
w zasadzie pozostaną nam jedynie głosowania. Myślę, że 
w środę o godzinie 9.00 zakończymy…

Przerywamy zatem nasze dzisiejsze posiedzenie.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
No ale taka była propozycja.
(Głos z sali: Ale, Panie Senatorze…)

Senator Bohdan Paszkowski:

Panie Przewodniczący, czy my mamy prawo głosu na 
dzisiejszym posiedzeniu, czy nie mamy? Bo tylko, że gło-
sowania i głosowania… Skoro w środę ma być krótko, to 
ja chciałbym dzisiaj zadać pytania dotyczące art. 206. Od 
odpowiedzi uzależniam ewentualne zgłoszenie poprawki. 
Tak nie można, żeby…

(Przewodniczący Piotr Zientarski: Proszę bardzo.)
Mam pytanie o przyczyny nowelizacji art. 206. Zmienia 

się zasada odstąpienia od zasądzenia zwrotu kosztów po-
stępowania w całości lub w części. Poprzednio ten ar-
tykuł był dość precyzyjny, a w tej chwili proponuje się, 
że „sąd może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od 
zasądzenia zwrotu kosztów postępowania w całości lub 
w części”… Tam jest podany jeden przykład. Poprzednia 
zasada była taka: „w razie częściowego uwzględnienia 
skargi sąd może w uzasadnionych przypadkach zasądzić 
na rzecz skarżącego od organu tylko części kosztów”. Jaka 
jest idea tej zmiany? To jest ewidentne zawężenie zasa-
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strona skarżąca powinna uzyskać dodatkową satysfakcję 
finansową. Taka jest przesłanka.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Proszę państwa, pojawił się problem – wszystkie sale 

są zajęte. Okazuje się, że…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Od 8.00 do 9.00 jest wolna… Proszę państwa, proponu-

ję, żebyśmy spotkali się o godzinie 8.45. Do godziny 9.00 
załatwimy sprawę głosowań, oczywiście po uzyskaniu 
stanowisk wobec propozycji poprawek Naczelnej Rady 
Adwokackiej.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
8.30? Dobrze, niech będzie godzina 8.30. Będziemy 

mieli pół godziny.
(Głos z sali: Sala nr 179.)
Sala nr 179.
Dziękuję. Zamykam posiedzenie połączonych komisji.

Przewodniczący Piotr Zientarski:
Proszę bardzo, Panie Prezesie, o odpowiedź.

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
Roman Hauser:
Jeszcze raz spróbuję… W aktualnym stanie prawnym 

sąd jest uprawniony do miarkowania w części… Ta nowa 
regulacja pozwala na odstąpienie od zasądzenia w cało-
ści. Jest to związane z charakterem orzekania przez sąd 
pierwszej instancji. Jak państwo dobrze pamiętacie, sąd 
pierwszej instancji nie jest związany granicami skargi. 
W związku z tym skarga wpływająca do sądu nakłada na 
sąd obowiązek zbadania legalności zaskarżonej decyzji 
administracyjnej. Jeśli podstawy tego zaskarżenia są kom-
pletnie nieadekwatne, a sąd z urzędu dochodzi do tego, że 
ta decyzja administracyjna jest wadliwa, byłby to typowy 
przykład tego, kiedy zwrot kosztów się nie należy. Przecież 
to sąd z urzędu stwierdził, że ta decyzja powinna być wy-
eliminowana z obrotu prawnego i z jakichś względów ta 

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 24)
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