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Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, usta-
wy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 982, dru-
ki sejmowe nr 3516 i 3620).

2. Rozpatrzenie ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (druk 
senacki nr 973, druki sejmowe nr 3058 i 3551).

3. Rozpatrzenie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (druk 
senacki nr 962, druki sejmowe nr 3338, 3514 i 3514-A).

4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druk senacki 
nr 976, druki sejmowe nr 3409, 3513 i 3513-A).

5. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (druk senacki nr 983, druki sejmowe nr 3197 i 3567).

6. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie 
upamiętnienia 630. rocznicy zawarcia Unii w Krewie (cd.) (P8-06/15).



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Michał 
Seweryński)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dzień dobry państwu.
Otwieram posiedzenie.
(Rozmowy na sali)
Proszę już o ciszę. Właśnie otworzyłem posiedzenie.
Witam na posiedzeniu senackiej Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji pana ministra 
Wojciech Hajduka, podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, wraz ze współpracownikami; pana preze-
sa Krajowej Rady Notarialnej Mariusza Białeckiego; pana 
zastępcę przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów 
Grzegorza Kozerę; pana mecenasa Rafała Dębowskiego, 
sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej; przedstawicie-
li organizacji pozarządowych. Witam panów senatorów. 
Witam również wiceprezesa Krajowej Rady Radców 
Prawnych, pana Arkadiusza Berezę.

Zapraszam wszystkich państwa do aktywnego udziału 
w dyskusji nad sprawami stanowiącymi przedmiot porząd-
ku naszych obrad.

W puncie pierwszym będziemy rozpatrywać ustawę 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
ustawy – Prawo o notariacie. To jest ustawa rządowa.

Proszę pana ministra, żeby zechciał łaskawie nas wpro-
wadzić w założenia tej ustawy.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Wojciech Hajduk:
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Celem ustawy jest efektywne wykonanie rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji, 
prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, 
przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych 
dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia 
europejskiego poświadczenia spadkowego.

Ustawa ta uzupełnia kodeks postępowania cywilnego 
oraz prawo o notariacie, określając właściwe organy do 
wystosowania wniosku o wydanie europejskiego poświad-
czenia spadkowego. Określa ona przebieg postępowań. 
Tutaj posiłkujemy się dotychczasowymi postępowaniami 
o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu win-
dykacyjnego oraz o wydanie aktu poświadczenia dziedzi-

czenia. Określa ona opłaty, wyłącza uprawnienia konsulów 
oraz określa dokumenty, które są przekazywane do staro-
stwa. Tyle w największym skrócie. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z przybyłych gości chciałby zabrać głos?
Skro nie, to poproszę o opinię panią legislator.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo!
Biuro Legislacyjne chciałoby przedstawić państwu pięć 

uwag do tej ustawy. Jeśli państwo pozwolicie, przedstawię 
je według kolejności przepisów ustawy.

Pierwsza uwaga dotyczy ustawy – Kodeks postępowa-
nia cywilnego, czyli art. 1 pkt 4, zmiany w zakresie art. 664 
k.p.c. Przepis ten stwarza podstawę prawną do odbierania 
przez notariusza oświadczenia o odmowie przyjęcia funkcji 
przez osobę, która została powołana na wykonawcę testa-
mentu. Uprawnienie to jednak nie ma swojego odzwier-
ciedlenia w przepisach ustawy – Prawo o notariacie, stąd 
też powstaje wątpliwość, w jakiej formie osoba powołana 
na wykonawcę testamentu będzie składała to oświadcze-
nie przed notariuszem. Wydaje nam się również zasadne 
zobowiązanie notariusza do zawiadomienia sądu spadku 
o odebraniu takiego oświadczenia.

Kolejna uwaga dotyczy art. 1 pkt 7, zmiany w zakre-
sie art. 676 k.p.c. Otóż w przepisie tym – oprócz innych 
zmian, które są w nim wprowadzone, a chodzi głównie 
o termin na ogłoszenie o wezwaniu spadkobierców, który 
jest skracany z sześciu do trzech miesięcy – jednocześnie 
uchylono normę, która odnosiła się do Skarbu Państwa jako 
spadkobiercy ustawowego. Zgodnie z dotychczasowym 
brzmieniem tego przepisu, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy 
od dnia ogłoszenia o wezwaniu spadkobierców nikt nie 
zgłosił nabycia spadku albo zgłaszający się nie udowodnił 
go na rozprawie, sąd wydaje postanowienie o stwierdze-
niu nabycia spadku przez spadkobierców, których prawa 
zostały wykazane, a w przypadku ich braku – przez Skarb 
Państwa jako spadkobiercę ustawowego.

Przepis ten ma związek z art. 935 kodeksu cywilnego, 
który stanowi, że w razie braku małżonka spadkodawcy, 
jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powoła-
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nych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie 
ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spad-
kobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamiesz-
kania spadkodawcy na terytorium RP nie da się ustalić albo 
ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się za granicą, 
spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy 
ustawowemu.

W celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych, że 
sąd może wydać postanowienie o stwierdzeniu nabycia 
spadku przez Skarb Państwa, konieczne jest naszym zda-
niem pozostawienie tej normy w art. 676, ale jednocześnie 
uzupełnienie jej poprzez wskazanie, że uprawnionym do 
objęcia spadku jest również w pierwszej kolejności gmina, 
czyli adekwatnie do treści art. 935 kodeksu cywilnego. 
Odpowiednią propozycję poprawki macie państwo tutaj 
pod uwagą drugą.

Jednocześnie w związku z tym przepisem, z art. 676, 
prosilibyśmy ewentualnie o rozważenie kwestii drobniej-
szej, mianowicie terminologicznej. Chodzi o pojęcie, termi-
nologię stosowaną dla orzeczenia sądu wydawanego w tych 
sprawach. Kodeks postępowania cywilnego konsekwentnie 
posługuje się tutaj pojęciem postanowienia o stwierdze-
niu spadku, tylko w dwóch przypadkach, czyli w art. 676 
i w art. 679 §1, który nie jest jednak zmieniany tą noweliza-
cją, posługuje się pojęciem postanowienia stwierdzającego 
nabycie spadku. W celu ujednolicenia terminologii propo-
nujemy odpowiednią poprawkę w zakresie art. 676.

Czwarta uwaga dotyczy ustawy – Prawo o notariacie, 
a dokładnie art. 2 pkt 4 w zakresie art. 83 §1 w związku 
z art. 82 prawa o notariacie. Otóż ustawodawca przewiduje 
tutaj różne daty jako początek terminu do złożenia zaża-
lenia na odmowę dokonania przez notariusza czynności 
notarialnej. Tygodniowy termin na wniesienie zażalenia 
biegnie albo od dnia doręczenia uzasadnienia odmowy, je-
żeli zainteresowany złożył taki wniosek, właściwie zażądał 
sporządzenia tego uzasadnienia, albo od dnia, w którym 
dowiedział się o odmowie dokonania czynności notarialnej. 
Jednocześnie w art. 82, który określa termin na żądanie uza-
sadnienia, mowa jest o biegu terminu od dnia odmowy.

W związku ze zbiegiem tych dwóch przepisów, po ze-
stawieniu ich treści pojawia się następujące pytanie. Czy 
może ogóle zaistnieć sytuacja, w której dowiedzenie się 
przez zainteresowanego o odmowie dokonania czynności 
notarialnej będzie utrudnione, i czy w związku z tym zasad-
ne jest wyznaczanie początkowego terminu na wniesienie 
zażalenia od dnia dowiedzenia się o odmowie? Jeżeli tak, 
to należałoby również w art. 82, tam gdzie wskazany jest 
termin na żądanie uzasadnienia, uwzględnić ten fakt, czyli 
powinien on biec od dnia dowiedzenia się o odmowie, 
a nie od dnia odmowy. Jeżeli zaś takie sytuacje nie będą 
miały miejsca, to proponowałabym w obu przepisach, czyli 
w art. 83 §1 i w art. 82, wskazać jak początek biegu terminu 
dzień odmowy.

Ostatnia kwestia, Szanowni Państwo, wiąże się z na-
kładaniem się przepisów prawnych dotyczących tej samej 
materii w różnych ustawach. W tym przypadku chodzi 
o art. 4 pkt 1. Przepis ten nowelizuje ustawę o podatku od 
spadków i darowizn w zakresie art. 4a ust. 1 pkt 1. Przepis 
ten jest jednocześnie nowelizowany ustawą z 25 czerwca 
2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 

niektórych innych ustaw. Ustawa z 25 czerwca obecnie 
oczekuje na podpis prezydenta, a jej termin wejścia w życie 
jest wyznaczony na dzień 1 stycznia 2016 r.

Konsekwencją wejścia w życie tej nowelizacji jest 
dokonanie pewnych zmian w zakresie zdarzeń, które po-
wodują liczenie terminów do zawiadomienia właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego o nabyciu własności rzeczy 
lub praw majątkowych w drodze dziedziczenia. Te zdarze-
nia to zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia 
lub wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego. 
Tymczasem gdy wejdzie w życie ustawa z dnia 25 czerwca 
2015 r., czyli z dniem 1 stycznia 2016 r., te przepisy zginą. 
Innymi słowy, nie będzie podstawy do zwolnienia podat-
kowego, bo to jest ten przepis, który dotyczy zwolnienia 
podatkowego.

Stąd też, mając świadomość również pewnej niedo-
skonałości legislacyjnej tego rozwiązania, które jest pro-
ponowane w opinii, proponujemy rozdzielenie treści nor-
matywnej, czyli tego, co jest dodawane tą ustawą, poprzez 
wydzielenie odrębnej jednostki redakcyjnej, tak aby wejście 
w życie nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym nie 
spowodowało uchylenia normy wprowadzanej tą ustawą. 
To wszystkie uwagi. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję pani.
Czy pan minister ma uwagi do tych propozycji?
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Wojciech Hajduk:
Panie Przewodniczący!
Jeśli chodzi o pierwsze cztery propozycje poprawek, 

to jesteśmy im przeciwni. Uważamy, że zaproponowana 
regulacja jest regulacją właściwą, wystarczającą i nie wy-
maga zmian.

Jeżeli chodzi o poprawkę, która dotyczy art. 4 ustawy 
o podatku od spadków i darowizn, to w mojej ocenie tu nie 
ma dobrego wyjścia. Wprowadzenie poprawki, która zosta-
ła zaproponowana przez państwa legislatorów, zmniejsza 
ryzyko czy też niweluje ryzyko, że z dniem 1 stycznia po-
datnik, który uzyska europejskie poświadczenie spadkowe, 
będzie musiał zapłacić podatek w sytuacji, gdy należy do 
grupy, która powinna być zwolniona z tego podatku. Chyba 
rzeczywiście jest to wyjście, które ten problem niweluje, 
jednak przyjęcie zaproponowanych poprawek spowoduje 
przekroczenie terminu na uchwalenie ustawy, która powin-
na wejść w życie 17 sierpnia bieżącego roku.

Jeżeli chodzi o te cztery pierwsze poprawki, to – jeśli 
pan przewodniczący pozwoli – poprosiłbym o merytorycz-
ne wyjaśnienie pana profesora Marcina Walasika, który jest 
współautorem ustawy i ekspertem ministra sprawiedliwości 
w tym zakresie.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Proszę.
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Jeśli idzie o prawo o notariacie, chciałbym zwrócić 
uwagę na jedną kwestię. Mianowicie ten projekt był przy-
gotowywany z taką intencją, aby w jak najmniejszym stop-
niu ingerować w obecną konstrukcję zarówno kodeksu 
postępowania cywilnego, jak i prawa o notariacie, a nowy 
instrument w postaci europejskiego poświadczenia spad-
kowego niejako wtłoczyć w ramy obecnie obowiązujących 
instytucji. Konsekwencją między innymi tego jest zacho-
wanie dualizmu, gdy idzie o liczenie terminu na zażalenie 
na odmowę dokonania czynności notarialnej.

Proszę zwrócić uwagę na to, że w obecnym brzemieniu 
art. 82 prawa o notariacie przewiduje możliwość złożenia 
zażalenia przez osobę, której odmówiono dokonania czyn-
ności notarialnej, i tej konwencji trzyma się zmieniony 
art. 82, zaś art. 83 krąg osób legitymowanych zakreśla 
szerzej, mówi o osobie zainteresowanej.

Na pytanie, które padło w opinii, czy może być taka 
sytuacja, że ktoś, kto jest zainteresowany w dokonaniu 
czynności notarialnej, dowie się o tej odmowie później, 
aniżeli notariusz taką decyzję podejmie, odpowiedź jest 
pozytywna. Podam przykład. Osobą zainteresowaną, jeśli 
chodzi o odmowę dokonania czynności notarialnej, może 
być osoba, która nie jest stroną tej czynności. Gdy notariusz 
odbiera na przykład oświadczenie o udzieleniu pełnomoc-
nictwa, to stroną tej czynności jest tylko mocodawca, a nie 
sam pełnomocnik, ale pełnomocnik będzie w tej sytuacji 
osobą zainteresowaną. Podobnie w przypadku składania 
oświadczenia o poddaniu się egzekucji jest to wyłącznie 
oświadczenie dłużnika, a interes w złożeniu tego oświad-
czenia ma przede wszystkim wierzyciel, który na tej pod-
stawie może prowadzić egzekucję.

Dlatego to rozróżnienie, abstrahując od tego, czy ono 
jest prawidłowe, trafne czy nie, zostało utrzymane w ra-
mach tej nowelizacji, tak aby tych wątpliwości, które się 
pojawiają na gruncie obecnej ustawy, jakoś arbitralnie 
nie rozstrzygać, bo – tak jak mówię – projektodawca 
nie miał do tego odpowiedniego mandatu. Myślę, że to 
wszystko.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Dziękuję bardzo.
Czy panowie senatorowie mają jakieś uwagi w tej 

sprawie?
Czy któryś z panów senatorów chce przejąć poprawki 

Biura Legislacyjnego?
Skoro nie, to poddaję pod głosowanie przyjęcie ustawy 

bez poprawek.
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tej usta-

wy? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
Dziękuję. Ustawa została poparta przez komisję.
Zamykam obrady nad tym punktem.
Sprawozdawcą będzie… Pan senator to będzie do innej 

sprawy. Może poprosimy pana senatora Kutza, żeby był 
sprawozdawcą tej ustawy.

(Senator Kazimierz Kutz: Tak, dobrze.)
Dziękuję bardzo.

Członek Zespołu Problemowego 
do spraw Postępowania Cywilnego 
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego 
przy Ministrze Sprawiedliwości 
Marcin Walasik:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Gdy idzie o propozycje przedstawione przez legisla-

torów senackich, pierwsza z nich dotyczy art. 664 i kwe-
stii odbierania przez notariusza oświadczenia osoby po-
wołanej na wykonawcę testamentu, w którym odmawia 
ona przyjęcia tego obowiązku. Propozycja biura zmierza 
do tego, aby przewidzieć tu obowiązek zawiadamia-
nia o przyjęciu takiego oświadczenia sądu. Wydaje się, 
że ta propozycja nie ma podstawy prawnej, dlatego że 
ani przepisy k.p.c., ani przepisy o biurowości sądu nie 
przewidują ewidencjonowania tego rodzaju oświadczeń. 
Chciałbym zwrócić uwagę tylko na to, że jest to dokument 
innej treści aniżeli postanowienie o stwierdzeniu nabycia 
spadku czy akt poświadczenia dziedziczenia, czy jakieś 
inne oświadczenia związane z porządkiem dziedziczenia. 
To jest dokument, który tylko stwierdza, że jakaś osoba 
powołana przez wykonawcę testamentu nie chcę pełnić 
tej funkcji. Ta informacja dla sądu spadku jest w zasadzie 
bezużyteczna i nie wiadomo, czemu jej ewidencjowanie 
miałoby służyć.

Gdy zaś chodzi o formę tego oświadczenia, to rzeczywi-
ście przepis może budzić pewne wątpliwości. One powstają 
na skutek uwzględnienia poprawki zgłoszonej przez Biuro 
Legislacyjne Sejmu. Intencją projektodawcy było to, aby ta 
forma była taka sama, jak w przypadku składania oświad-
czenia przed sądem spadku.

Jest wyjście z tej sytuacji. Otóż w wielu sytuacjach 
przepisy poza prawem o notariacie przewidują określone 
kompetencje dla notariusza, nie wymieniając tych czyn-
ności w samej ustawie – Prawo o notariacie. Tu będzie 
podobny przypadek. Wtedy należy sięgać do ogólnych 
przepisów prawa o notariacie, które generalnie dla różnego 
rodzaju oświadczeń przewidują formę protokołu notarial-
nego, sporządzanego w formie aktu notarialnego. To tyle, 
gdy idzie o propozycję zmian w art. 664.

Odnosząc się do kwestii pominięcia Skarbu Państwa 
w art. 676, muszę powiedzieć, że był to zabieg świado-
my. Otóż przepis w obecnym brzmieniu nie jest do końca 
prawidłowy. Legislatorzy senaccy zauważyli, że pomija 
on kwestie gminy, która dzisiaj jest w pierwszym rzędzie 
dziedzicem ustawowym. W obecnej redakcji w moim prze-
konaniu ten przepis jest pod tym względem jasny, ponieważ 
nakazuje sądowi wydać postanowienie o stwierdzeniu na-
bycia spadku na podstawie ustawy. Zaś zarówno gmina, jak 
i Skarb Państwa mogą dziedziczyć wyłącznie na podstawie 
ustawy i to z tego przepisu wprost wynika, nie ma potrzeby 
tego uszczegóławiać. Wydaje mi się, że nie istnieje ryzy-
ko, aby sądy zinterpretowały tę zmianę w tym kierunku, 
że oto nagle po upływie terminu ogłoszenia nie można 
stwierdzić nabycia spadku na rzecz gminy albo Skarbu 
Państwa. To byłoby działanie wbrew przepisom kodeksu 
cywilnego, które w sposób kategoryczny określają, kto 
w jakich sytuacjach dziedziczy. Moim zdaniem tutaj nie 
ma wątpliwości.
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sięczne wynagrodzenie, które obejmuje różne składniki. 
Tu zostały wyliczone poszczególne składniki tego wyna-
grodzenia. Przywołany art. 14 ust. 1 określa wysokość 
dodatku za wieloletnią pracę, a składniki wynagrodzenia 
zostały określone w art. 13 ust. 1. W związku z tym Biuro 
Legislacyjne proponuje przyjęcie poprawki, która ma na 
celu odesłanie w art. 24 ust. 1 do prawidłowego przepisu, 
czyli do art. 13 ust. 1.

Uwaga druga związana jest z już nie najnowszymi zasa-
dami polskiej pisowni w odniesieniu do imiesłowów przy-
miotnikowych, zgodnie z którą zarówno imiesłowy czynne, 
jak i bierne z partykułą „nie” pisze się łącznie. Tutaj jest 
propozycja poprawki wprowadzającej poprawny zapis.

Uwaga trzecia zawiera tylko i wyłącznie poprawki re-
dakcyjne, mające na celu usunięcie zbędnego określenia, 
że są to przepisy niniejszej ustawy, w poszczególnych jej 
artykułach. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Czy ktoś z gości chciałby zabrać głos w tej sprawie?
Skoro nie, to poproszę panów senatorów o ewentualnie 

uwagi.
Pan senator Mamątow.

Senator Robert Mamątow:

Dziękuję bardzo.
Ja chciałbym spytać pana ministra, jeśli można, skąd 

się wzięła negatywna opinia Związku Nauczycielstwa 
Polskiego do tej ustawy i, powiedziałbym, również nega-
tywna opinia Krajowej Rady Sądownictwa, może nie do 
końca negatywna, ale też z zarzutami, że państwo wcześ- 
niej nie prowadziliście z nimi konsultacji w sprawie tego 
projektu. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Wojciech Hajduk:

Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Jeżeli chodzi o negatywną opinię Związku Nauczycielstwa 

Polskiego, to nie wiem, skąd ona się wzięła.
Jeżeli chodzi o opinię Krajowej Rady Sądownictwa, 

to nie chcę wprowadzić w błąd, ale odnoszę wrażenie, tak 
a vista, że ta opinia dotyczyła poprzedniego brzmienia 
przepisów ustawy, po czym przepis ten został zmienio-
ny. Pierwotny projekt dotyczył rodzinnych ośrodków dia-
gnostyczno-konsultacyjnych. Potem został on zmieniony 
w ustawę o zespołach sądowych specjalistów. O ile dobrze 
pamiętam, opinia dotyczyła pierwotnego kształtu ustawy, 
aczkolwiek nie chcę wprowadzić państwa senatorów w błąd. 
W każdym razie tak to pamiętam. Dziękuję bardzo.

Przechodzimy do pracy nad punktem drugim, czyli do 
rozpatrzenia ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych 
specjalistów.

Ustawa jest projektem poselskim, dotyczy zmiany statu-
su i usytuowania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-kon-
sultacyjnych, podporządkowania ich sądom okręgowym.

Czy pan minister zechciałby zabrać głos w tej sprawie?
Proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Wojciech Hajduk:
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Ustawa o zespołach sądowych specjalistów została 

przygotowana na skutek wątpliwości, które nagromadziły 
się wokół dotychczas działających rodzinnych ośrodków 
diagnostyczno-konsultacyjnych, których działanie ure-
gulowane było w ustawie o postępowaniu w sprawach 
nieletnich. Wątpliwości te dotyczyły w szczególności za-
kresu uprawnień tych rodzinnych ośrodków, możliwości 
sporządzania opinii na potrzeby innych postępowań, nie 
tylko postępowań w sprawach nieletnich. Praktyka sądowa 
ukształtowała się w ten sposób, że rodzinne ośrodki diagno-
styczno-konsultacyjne wydawały opinie będące dowodem 
w różnych kategoriach spraw, nie tylko nieletnich, ale też 
rodzinnych, opiekuńczych.

Prokurator generalny, o ile dobrze pamiętam, złożył 
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodno-
ści z konstytucją przepisów regulujących działanie rodzin-
nych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. W efekcie 
została podjęcia inicjatywa legislacyjna, ustawodawcza, 
mająca na celu zmianę dotychczas obowiązujących przepi-
sów, dostosowanie ich do rzeczywistych potrzeb wymiaru 
sprawiedliwości i praktyki sądowej.

Ustawa ma na celu powołanie nowych zespołów sądo-
wych specjalistów, innymi słowy, usuwa dotychczasowe 
wątpliwości ustrojowe. Reguluje ona ustrój tych zespołów, 
status pracowników zespołów. Ustawa wprowadza zmiany 
w kodeksie postępowania cywilnego w zakresie przeprowa-
dzania dowodów, zmiany w ustawie o kosztach sądowych 
oraz w Karcie Nauczyciela. Tyle pokrótce, jeżeli chodzi 
o historię powołania tej ustawy i aktualne jej brzmienie. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Jaka jest opinia Biura Legislacyjnego?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
W opinii Biura Legislacyjnego, która została przygoto-

wana na temat tej ustawy, zostały zawarte trzy uwagi wraz 
z propozycjami poprawek.

Uwaga pierwsza dotyczy art. 25 ust. 4. Zgodnie z tym 
przepisem z dniem wejścia w życie ustawy wynagrodze-
niem, o którym mowa w art. 14 ust. 1, jest średnie mie-
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strzeżeń. Może od razu dodam, że były to przepisy, które od 
początku wywoływały kontrowersje i były sygnalizowane 
jako budzące zastrzeżenia w opiniach podmiotów biorących 
udział w całym procesie legislacyjnym, również na etapie 
sejmowym. Zanim jednak do tego przejdę, chciałabym ze 
względu na chronologię ustawy zwrócić uwagę państwa 
senatorów na inny przepis.

Art. 3 ust. 3 stanowi, że udzielona nieodpłatna pomoc 
prawna nie stanowi przychodów w rozumieniu ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. To postanowienie musi być skonfrontowa-
ne z postanowieniem, które znajduje się w art. 21 ust. 1 
pkt 117a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, bowiem ten przepis stanowi, że wolna od podatku 
dochodowego jest wartość nieodpłatnego świadczenia 
z tytułu pomocy prawnej udzielonej osobie uprawnionej 
i pobierającej świadczenie z pomocy społecznej lub zasiek 
rodzinny, przyznane w formie decyzji administracyjnej na 
zasadach określonych odpowiednio w przepisach o pomocy 
społecznej oraz przepisach o świadczeniach rodzinnych.

Dlaczego pozwoliłam sobie na przywołanie tego prze-
pisu? Tak naprawdę istotna znajduje się na początku tego, 
co powiedziałam, bowiem ustawa o podatku dochodowym 
od osób fizycznych stanowi, że wolna od podatku docho-
dowego jest kwota świadczenia z tytułu pomocy prawnej. 
Tutaj jest stwierdzenie, że nie stanowi to przychodów w ro-
zumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych. Powstaje podstawowe pytanie. Czym różni się pomoc 
prawna nieodpłatna udzielana na podstawie tej ustawy od 
pomocy prawnej udzielanej na podstawie chociażby ustawy 
o pomocy społecznej, skoro jedna jest wolna od podatku, 
a druga nie stanowi przychodu? To jest być może jakaś 
niedoskonałość, niemniej konstrukcje prawne powinniśmy 
formułować tak, żeby później nie było wątpliwości co do 
tego, z jakim w istocie pomysłem ustawodawcy mamy do 
czynienia. To jest pierwsza uwaga.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Czy w związku 
z tym biuro ma jakąś propozycję poprawki w tej sprawie?)

Tak.
Chciałabym…
(Przewodniczący Michał Seweryński: To słuchamy.)
Chciałabym przejść jeszcze do kwestii, która jest bar-

dziej kwestią legislacyjną, chodzi mianowicie o usytuowa-
nie tego przepisu w ustawie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę 
to, że kwestie zwolnień czy wskazania, co jest przychodem, 
określa ustawa podatkowa, to wydaje się, że w tej ustawie 
tego postanowienia w ogóle być nie powinno.

W związku z tym, mając na uwadze postulat komplet-
ności ustawy podatkowej, biuro sugeruje przeniesienie 
tego rozwiązania do tamtej ustawy i sformułowanie go 
na wzór tego przepisu, który dotyczył pomocy prawnej 
na podstawie ustawy o pomocy społecznej bądź ustawy 
o świadczeniach rodzinnych. Tę propozycję znajdą państwo 
senatorowie zaraz pod punktem pierwszym w uwagach 
Biura Legislacyjnego.

W punkcie drugim sformułowana została uwaga, którą 
już tak naprawdę zapowiedziałam, uwaga dotycząca benefi-
cjentów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Na etapie 
prac sejmowych krąg beneficjentów został rozszerzony, 
przy czym trzeba wskazać, że od początku ideą, którą miała 

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Panowie Senatorowie? Ktoś z gości?
Ja przejmuję propozycje Biura Legislacyjnego.
Jeżeli panowie senatorowie się zgodzą, to proponuję 

łączne głosowanie nad tymi poprawkami.
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem popra-

wek? (6)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
Dziękuję.
Poddaję pod głosowanie ustawę wraz z przyjętymi po-

prawkami.
Kto jest za jej przyjęciem? (6)
Kto jest przeciw? (1)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Ustawa została poparta.
Może pana senatora poproszę o pełnienie roli sprawoz-

dawcy w odniesieniu do tej ustawy. Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do pracy nad punktem trzecim. Jest to 

rozpatrzenie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej.

Poczekajmy minutę, żeby osoby zainteresowane mogły 
wejść.

(Rozmowy na sali)
Możemy kontynuować obrady.
Jest to ustawa rządowa, która dotyczy zapewnienia oby-

watelom nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsą-
dowym, a także nieodpłatnej informacji prawnej.

Czy ze strony rządu jest ktoś, kto chciałby zreferować 
ten projekt?

Może nie zdążyli wejść, to poczekajmy jeszcze chwilę.
Przypominam, że rozpatrujemy projekt ustawy o nieod-

płatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Chciałbym zapytać pracowników Ministerstwa 

Sprawiedliwości, czy będzie pani minister.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Czy byliśmy umówieni o określonej godzinie, czy nie? 

Nie.
Dobrze, wszyscy byli zaproszeni na godzinę 11.00, 

a jest godzina 11.30, przynajmniej na moim zegarku.
Wobec tego może zacznijmy od tego, że poprosimy 

o opinię Biura Legislacyjnego.
Proszę bardzo.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Dziękuję.
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Panowie 

Senatorowie!
Biuro Legislacyjne zawarło w swoje opinii wiele uwag, 

przy czym część ma charakter zasadniczy, bo dotyczy pod-
stawowych rozwiązań dla działania tej ustawy. Mianowicie 
już pierwsze postanowienia dotyczące tego, kto jest bene-
ficjentem nieodpłatnej pomocy prawnej, budzą wiele za-
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usprawiedliwiają naruszenia zasady równości w stanowie-
niu prawa. Taką konkluzją Trybunał posłużył się między 
innymi w wyroku dotyczącym świadczeń rodzinnych.

(Przewodniczący Michał Seweryński: W tej sprawie 
biuro…)

Tutaj nie przedstawiłam propozycji poprawki. 
Określenie tego katalogu jest bardzo trudne, ale należy 
zastanowić się nad tym, czy sam fakt, że została wydana 
Karta Dużej Rodziny, że ktoś osiągnął określony wiek są 
wystarczające…

(Przewodniczący Michał Seweryński: To jest w druku, 
widzimy, że konkretnej poprawki nie ma, ale jest uwaga, 
że trzeba nad tym pracować.)

Tak. Być może trzeba by tu było przemyśleć wprowa-
dzenie jakiegoś kryterium dochodowego bądź oświadcze-
nia co do możliwości poniesienia kosztów usługi prawnej 
świadczonej na wolnym rynku.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Prosimy o ciąg 
dalszy.)

Również w art. 4 ust. 1 znalazło się postanowienie, które 
wywołuje wątpliwości. Ono też może rzutować na katalog, 
na krąg osób uprawnionych, ale zarzut Biura Legislacyjnego 
jest tu trochę innego rodzaju. Chodzi o to, że ustawodawca 
posługuje się określeniem, że uprawnioną jest osoba, która 
w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy na-
turalnej lub awarii technicznej – te trzy sformułowania są 
wymienione po przecinku i ze spójnikiem „lub” – znalazła 
się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Takie sformułowanie budzi zastrzeżenia. Definicje klę-
ski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej 
możemy znaleźć w ustawie o stanie klęski żywiołowej. 
Niewątpliwie jest to podstawowa ustawa, w której nale-
ży szukać znaczenia tych określeń. A w tej ustawie przez 
pojęcie klęski żywiołowej rozumie się zarówno katastrofę 
naturalną, jak i awarię techniczną. Podobnie zresztą naka-
zuje nam rozumieć te pojęcia art. 232 konstytucji, który 
mówi o katastrofach naturalnych lub awariach technicznych 
noszących znamiona klęski żywiołowej. Innymi słowy, 
pomiędzy tymi pojęciami nie ma relacji rozłączności czy 
nawet krzyżowania się, jest relacja nadrzędności, to zna-
czy pierwsze pojęcie, pojęcie klęski żywiołowej, jest nad-
rzędne w stosunku do pojęć katastrofy naturalnej i awarii 
technicznej.

Teraz konkluzja, propozycje biura. Jeżeli zamiarem 
ustawodawcy nie jest stworzenie jakiegoś autonomiczne-
go, na potrzeby tej ustawy rozumienia tych trzech pojęć, 
to należałoby tak dostosować przepis – są tu dwie propo-
zycje – aby było jasne, że chodzi o rozumienie przyjęte 
w tamtej ustawie. Ono wskazuje też, jakiego rodzaju ka-
tastrofy naturalne i awarie techniczne mogą zostać uznane 
za spełniające kryteria do stosowania ustawy. W związku 
z tym kwestia ta byłaby wyjaśniona, byłoby wiadomo, że 
nie chodzi tu o jakąkolwiek awarię techniczną, bo to też 
budziło kontrowersje na etapie procesu legislacyjnego, 
ale tylko o takie awarie techniczne, które są wyjątkowo 
ciężkie w skutkach.

Jeżeli zaś ustawodawca chciałby tu wprowadzić auto-
nomiczne pojęcia, to należałoby je zdefiniować w ustawie, 
żeby nie budziło to dalszych wątpliwości i żebyśmy dzięki 
temu mogli określić katalog beneficjentów.

realizować ta ustawa, było zlikwidowanie pewnej luki, 
związanej z tym, że na etapie przedsądowym nie funkcjonu-
je nieodpłatne poradnictwo prawne czy nieodpłatna pomoc 
prawna, która obejmowałaby wszystkie dziedziny prawa.

W ustawach szczątkowo uregulowane są kwestie pomo-
cy prawnej, ale tak naprawdę kompleks tych zadań pozosta-
je poza regulacją ustawową. W związku z tym niewątpliwie 
ta ustawa jest jak najbardziej potrzebna.

Musimy sobie jednak zdawać sprawę z tego, że jeżeli 
chcemy, aby z nieodpłatnej pomocy prawnej, tak jak zresztą 
deklaruje to sam projektodawca, korzystały przede wszyst-
kim osoby najuboższe, znajdujące się w najtrudniejszej 
sytuacji życiowej, których nie stać na zapłacenie za usługę 
adwokata czy radcy prawnego, to musimy sformułować 
również katalog beneficjentów w taki sposób, by te zało-
żenia były zrealizowane.

Tymczasem moim zdaniem, zdaniem Biura 
Legislacyjnego, te założenia nie znajdują odzwierciedle-
nia w treści art. 4 ust. 1 ustawy, dlatego że są tu wskazane 
osoby uprawnione przez nawiązanie do pewnych kryteriów. 
Takim kryterium jest chociażby posiadanie ważnej Karty 
Dużej Rodziny. Przy czym trzeba zaznaczyć, że kartę tę 
przyznaje się osobom bez względu na kryterium docho-
dowe czy majątkowe. Podobnie wygląda sytuacja w przy-
padku grupy osób, które ukończyły sześćdziesiąt pięć lat, 
bo w tej grupie mamy do czynienia z osobami o różnym 
statusie majątkowym. W związku z tym odnoszenie się do 
całej tej grupy budzi pewne zastrzeżenia. To samo można 
powiedzieć o innych podmiotach, które wymienione są 
w art. 4 ust. 1.

Zwracam uwagę na tę kwestię, dlatego że z orzecz-
nictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika, iż tego typu 
wykluczenia czy niedoskonałości mogą stanowić podstawę 
postawienia zarzutu konstytucyjnego. Chodzi o naruszenie 
zasady równości, z którym możemy mieć do czynienia cho-
ciażby w takiej sytuacji, wrócę tu do osób posiadających 
Kartę Dużej Rodziny. Jeżeli rodzina z dwójką dzieci nie 
dysponuje dostatecznymi dochodami, ale nie korzystała 
ze świadczeń pomocy społecznej – a wiadomo, że nie 
każdy z takich świadczeń chce korzystać czy ma prawo 
korzystać ze względu na kryteria dochodowe wyznaczo-
ne w ustawie o pomocy społecznej – to taka rodzina nie 
będzie uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej na 
podstawie tej ustawy. Rodzina lepiej sytuowana z trójką 
dzieci będzie już do takiej pomocy prawnej uprawniona, 
o ile oczywiście wykaże się ważną Kartą Dużej Rodziny. 
To może budzić zastrzeżenia z punktu widzenia art. 71 
konstytucji, który nakazuje pomoc rodzinom wielodziet-
nym, ale znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 
lub w trudnej sytuacji społecznej. Generalnie ten artykuł 
mówi o szczególnej trosce państwa o dobro rodziny. Tu 
właśnie mamy do czynienia z tym zarzutem, jaki może 
ewentualnie zostać podniesiony, jeśli chodzi o naruszenie 
zasady równości.

W tym kontekście chciałabym jeszcze tylko przypo-
mnieć, że Trybunał, badając tego typu zarzuty, niejednokrot-
nie podkreślał, że jeżeli mamy problem z ustaleniem stanu 
faktycznego, chodzi właśnie o to, czy ktoś jest uprawniony 
do korzystania ze świadczeń, które państwo oferuje, czy też 
nie, to same trudności z ustaleniem stanu faktycznego nie 
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To sformułowanie budzi zastrzeżenia z tego względu, 
że dziekan okręgowej rady adwokackiej, tudzież rady okrę-
gowej izby radców prawnych, nie jest stroną porozumienia, 
a zatem nie wiadomo, dlaczego on miałby tutaj zaciągać 
jakiekolwiek zobowiązanie. Do tego też nie jest jasne, czy 
to jest zobowiązanie o charakterze osobistym dziekana, czy 
każdego kolejnego dziekana.

Argumentem za tym, że te dwa wyrazy „dziekana” są 
w tym przepisie zbędne, jest również to, że inne przepi-
sy powszechnie obowiązujące, ani kodeks postępowania 
cywilnego, ani prawo o postępowaniu przed sądami ad-
ministracyjnymi, ani rozporządzenia, które zostały nie-
dawno wydane przez ministra sprawiedliwości w związku 
z pomocą prawną udzielaną w postępowaniu karnym, nie 
formułują żadnych wymogów w stosunku do dziekanów. 
Tam mówi się wprost o okręgowej radzie adwokackiej 
i radzie okręgowej izby radców prawnych, bo to są organy 
samorządu odpowiednio adwokackiego i radcowskiego, 
a już sprawą techniczną, a wręcz pozostawioną właśnie 
przepisom ustaw samorządowych, względnie uchwał sa-
morządów, jest to, kto w ramach tego organu wykonuje 
określone zadania. Dlatego też proponujemy wykreślenie 
wyrazów „dziekana” z tego przepisu.

Kolejny zarzut związany z przepisami przedłożonej 
ustawy dotyczy art. 11 ust. 5. Jest tu między innymi ode-
słanie do art. 4 ust. 5. Ustawodawca odsyła tu do prze-
pisu, który formułuje rygor odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia, przy czym ten rygor 
miałby być stosowany do oświadczenia, którego złożenie 
jest potwierdzeniem przez daną osobę tego, że jest świa-
doma i rozumie, że będzie udzielana jej pomoc prawna nie 
przez adwokata i radcę prawnego. Powstaje pytanie, jak 
możemy sprawdzić prawdziwość bądź fałszywość tego, że 
ktoś przyjmuje coś do wiadomości. Ja już pomijam to, że 
przepis mówi o stosowaniu tego rygoru odpowiednio, co 
oczywiście jest niedopuszczalne z punktu widzenia zasad 
techniki prawodawczej.

Tak że proponujemy tutaj korektę odesłania, tak aby 
ust. 5 został pominięty i odesłanie obejmowało ust. 6–8 
w art. 4.

Zastrzeżenia budzi również odesłanie zawarte w tym 
samym artykule, w art. 11, ale w ust. 10. W ocenie Biura 
Legislacyjnego jest ono za szerokie. Odsyłamy tu do art. 4 
ust. 7 i 8. Po pierwsze, przepisy te przesądzają o tym, że 
starosta jest administratorem danych osobowych zawartych 
w oświadczeniach, które mają składać beneficjenci ustawy; 
po drugie, art. 4 ust. 8 ustanawia wymóg przechowywania 
oświadczeń przez trzy lata w celach kontrolnych.

Wydaje się, że to odesłanie jest nieprawidłowe, dlate-
go że art. 11 ust. 10 stanowi, że organizacja pozarządowa 
zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na zasa-
dach określonych w art. 4 ust. 7 i 8, a – jak już wspomnia-
łam – art. 4 ust. 7 i 8 żadnych zasad udzielania nieodpłatnej 
pomocy prawnej nie określa, jedynie przesądza, że starosta 
jest administratorem danych i że ma przechowywać oświad-
czenia. Poza tym to odesłanie naszym zdaniem jest zbędne, 
dlatego że art. 4 ust. 7 i 8 poprzedza wszystkie przepisy 
dotyczące tego, kto i w jaki sposób udziela porad prawnych 
w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Stąd jest 
sugestia, aby skreślić ten fragment odesłania.

Kolejna uwaga Biura Legislacyjnego związana jest 
z brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy. Mamy tutaj…

(Senator Aleksander Pociej: Art. 6 ust. 2.)
Tak, przepraszam bardzo, chodzi oczywiście o art. 6 

ust. 2, w ust. 1 nie ma punktów.
W art. 6 ust. 2 wymienione są przykładowo te elementy 

umowy, które powinny zostać uwzględnione w sytuacji, 
gdy powiat powierza prowadzenie nieodpłatnego punktu 
pomocy prawnej adwokatowi lub radcy prawnemu.

Dlaczego ten punkt budzi zastrzeżenia? Dlatego że sfor-
mułowanie, że umowa ma określać zasady zapewnienia 
przez adwokata lub radcę prawnego udzielającego nieod-
płatnej pomocy prawnej dostępu do bazy aktów prawnych 
umożliwiającego udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, 
tak naprawdę wprowadza w błąd co do tego, co będzie 
obowiązkiem adwokata lub radcy prawnego. Z takiego 
sformułowania można wnosić, że adwokat lub radca praw-
ny ma udostępnić – bo jest mowa o udostępnieniu przez 
adwokata – bazę aktów prawnych osobie, która zgłasza 
się do punktu udzielania nieodpłatnych porad prawnych, 
nieodpłatnej pomocy prawnej. Tyle że samo udostępnienie 
bazy nie stanowi udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, 
więc takie myślenie jest błędne.

Kolejna próba interpretacji jest taka, przepis może 
sugerować, że chodzi o udostępnienie osobie trzeciej, co 
oczywiście jest rozumieniem błędnym, dlatego że nikt poza 
beneficjentem nie powinien być do tego uprawniony.

Wreszcie ostatnie racjonalne wyjaśnienie jest takie, że 
umowa ma precyzować to, w jaki sposób czy jaką bazę 
adwokat lub radca prawny sam sobie będzie udostępniał. 
Wydaje się to dość mocno kontrowersyjne, chociażby dlate-
go, że na adwokacie i radcy prawnym z racji wykonywane-
go zawodu ciąży obowiązek rzetelności zawodowej, staran-
ności i to przede wszystkim on powinien decydować o tym, 
z jakich baz korzysta i ewentualnie w jaki sposób świadczy 
swoją pomoc, by nie można mu było postawić zarzutu 
działania niezgodnego ze sztuką zawodową. Wymogu ko-
rzystania z konkretnych baz aktów prawnych nie formułują 
żadne przepisy powszechnie obowiązujące ani też przepisy 
ustaw samorządów adwokackiego, radcowskiego. Przepisy 
kodeksu etyki zobowiązują przedstawicieli obu zawodów 
do wspomnianej rzetelności, staranności, do szkolenia się, 
ale też nie wskazują tego, z jakich baz aktów prawnych 
adwokat czy radca prawny powinien korzystać.

Pojawia się tu jeszcze zarzut związany z praktyką. 
W jaki mianowicie sposób i w jakim trybie miałoby być 
weryfikowane to, czy faktycznie adwokat lub radca prawny 
wywiązuje się z tego punktu umowy i ewentualnie czym 
miałoby grozić naruszenie tego zobowiązania, czy kon-
sekwencjami finansowymi, czy dyscyplinarnymi? Tego 
ustawa nie precyzuje.

Kolejna uwaga dotyczy art. 10. W ust. 1 są określone 
niektóre z elementów porozumienia, jakie powiat corocz-
nie zawiera z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej 
izby radców prawnych. W pkt 2 jest mowa o zobowiązaniu 
dziekana okręgowej rady adwokackiej lub dziekana okrę-
gowej izby radców prawnych do imiennego wskazywa-
nia adwokatów lub radców prawnych oraz ich zastępców, 
którzy będą udzielali pomocy w punktach nieodpłatnej 
pomocy prawnej.



274. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji10

szerzenia kręgu podmiotowego ustawy, kręgu osób, które 
mogą korzystać z pomocy na podstawie tej ustawy… Ta 
propozycja budzi wątpliwości. Uważamy, stoimy na stano-
wisku, że modyfikacja w zakresie rozszerzenia nie powinna 
być przeprowadzana. Jeżeli chodzi o szerszą argumentację 
w tym zakresie, to oddam głos panu dyrektorowi Dałkowi, 
który przedstawi argumenty. Jednocześnie nadmieniam, 
że w zakresie podatku dochodowego wypowie się chyba 
również minister finansów.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Proszę.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Zawodów Prawniczych 
i Dostępu do Pomocy Prawnej 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Karol Dałek:
Szanowni Państwo!
Chciałbym przybliżyć kilka kwestii, które dotyczą uwag 

zgłoszonych przez Biuro Legislacyjne. Jeśli chodzi o pierw-
szą uwagę, związaną z kwestiami podatkowymi, to – jak 
już pani minister zaznaczyła – szczegółowo wypowie się 
na ten temat przedstawiciel ministra finansów. Chcę tylko 
powiedzieć, że kwestie te były już przedmiotem wcze-
śniejszych obrad, o czym państwo senatorowie doskonale 
wiecie. Przepis, który jest kwestionowany, w naszej ocenie 
ma znaczenie informacyjne i takie stanowisko podzielało 
Ministerstwo Finansów. Chodzi o to, ażeby w sposób jed-
noznaczny wskazać, że te świadczenia nie będą podlegały 
podatkowi dochodowemu, będą z niego zwolnione, ale jest 
to specyficzny sposób zwolnienia, bo nie wskazuje się, że 
zwolnione jest samo świadczenie, tylko pewne czynności, 
pewne działania nie wchodzą w skład przychodów. Ale 
– tak jak mówię – przedstawiciel ministra finansów jest 
obecny na sali i wypowie się w tej kwestii.

Jeśli chodzi o kwestie związane z rozszerzeniem kręgu 
podmiotowego, to oczywiście te zagadnienia mogą być 
uregulowane w różny sposób. Wolą projektodawcy jest 
określenie kręgu podmiotów w ten sposób, w jaki został 
on określony. Pragnę zwrócić uwagę na to, że ten krąg 
podmiotów jest już bardzo szeroki. Jeżeli w prosty spo-
sób zliczymy osoby należące do poszczególnych kategorii 
podmiotów uprawnionych, to okaże się, że jest to blisko 
dwadzieścia jeden milionów obywateli. Oczywiście te 
kategorie się częściowo pokrywają, niektóre osoby będą 
należały do dwóch kategorii, na przykład część osób, które 
mają sześćdziesiąt pięć lat, to będą weterani. Ale jeżeli za-
stosujemy proste zliczenie, to będzie to około dwudziestu 
jeden milionów osób, tak że jest to bardzo pokaźny krąg 
beneficjentów, tak to wynika z naszych szacunków, z sza-
cunków przeprowadzonych przez Departament Strategii 
i Funduszy Europejskich.

Wydaje nam się, że krąg beneficjentów zbudowany 
jest, wbrew pozorom, w sposób spójny, ponieważ są to 
osoby, które w ocenie projektodawcy nie mogą w sposób 
nieskomplikowany, prosty, łatwy dochodzić swoich praw, 
realizować swoich praw i uzyskać w prosty sposób wiedzy 

Ostatnia uwaga dotyczy art. 11 ust. 12. W części wspól-
nej punktów jest tu sformułowanie: art. 10 ust. 2 stosuje 
się odpowiednio. Przepis ma pełnić funkcję swego rodzaju 
mechanizmu awaryjnego, w przypadku gdyby nie doszło do 
wyboru organizacji pozarządowej, która będzie świadczyła 
nieodpłatną pomoc prawną albo gdyby starosta nie podpi-
sał z taką organizacją umowy lub gdyby umowa została 
rozwiązana.

Art. 10 ust. 2 mówi o obowiązkach z jednej strony sta-
rosty, z drugiej strony dziekanów okręgowej rady adwo-
kackiej i rady okręgowej izby radców prawnych, którzy 
w przypadku gdy pomiędzy tymi organami samorządowymi 
a starostą nie zostanie zawarte porozumienie, wskazują 
adwokatów lub radców prawnych.

Powstaje teraz pytanie, w jaki sposób mamy rozumieć 
odpowiednie stosowanie art. 10 ust. 2. Najbardziej racjo-
nalne wyjaśnienie jest takie, że w przypadku gdy zaistnieje 
któraś z sytuacji opisanych w art. 11 ust. 12 pkt 1 i 2, sto-
sujemy wprost dyspozycję art. 10 ust. 2. Niemniej możliwe 
są też mniej racjonalne próby wykładni tego przepisu, dla-
tego ta kwestia niewątpliwie wymaga wyjaśnienia. Jeżeli 
faktycznie stosowanie wprost tamtych przepisów miałoby 
być tutaj mechanizmem awaryjnym, to być może należa-
łoby jednak zrezygnować ze słowa „odpowiednio”, bo ono 
wprowadza więcej wątpliwości niż wyjaśnia. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Proszę, pan senator Pociej.
Tyle że dyskusja panów senatorów będzie może po 

wysłuchaniu stanowiska pani minister.

Senator Aleksander Pociej:
Ja w tej chwili nie chcę dyskutować…
(Przewodniczący Michał Seweryński: Proszę bardzo.)
…tylko chciałbym zapytać, czy jest przedstawiciel 

Ministerstwa Finansów.
(Głos z sali: Jest.)
Okej.
Czy pan był na sali, kiedy były zgłaszane uwagi do-

tyczące…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Aha, okej. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Witam panią minister.
Proszę o przedstawienie stanowiska rządu w tej sprawie.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Monika Zbrojewska:
Dziękuję serdecznie.
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowna Komisjo!
Ministerstwo Sprawiedliwości może tu zająć jedno-

znaczne stanowisko, a mianowicie wszystkie propozycje 
poprawek, poza tą, którą dotyczy art. 4, czyli kwestii roz-
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cyjnymi, nie jest ono związane z posiadaniem programów 
komputerowych ani niczym takim, tylko z posiadaniem 
wiedzy i doświadczenia zawodowego. W związku z tym 
w naszej ocenie nie są potrzebne, nawet nie są wskazane 
jakiekolwiek przepisy, które nakładałyby obowiązek kon-
troli na organy samorządowe jako strony porozumienia 
czy też jakiekolwiek sankcje na adwokatów czy radców 
prawnych.

Chodziło nam tylko o jasną informację, która znalazłaby 
się w porozumieniu, ażeby nie było wątpliwości co do tego, 
na kogo ten obowiązek jest nałożony i kto powinien o to 
zadbać. Tylko na tej płaszczyźnie ten przepis powinien 
być rozważany.

Kolejna uwaga dotyczyła art. 10 ust. 1 pkt 2, czyli wy-
razu „dziekanˮ, tak to krótko określę. Ten przepis również 
miał na celu tylko i wyłącznie doprecyzowanie. Usunięcie 
wyrazu „dziekan” nie wniesie żadnych merytorycznych 
zmian do obowiązków poszczególnych osób, gdyż na pod-
stawie ustaw samorządowych – jak słusznie w wystąpieniu 
zostało to zauważone – są one osobami, które reprezentują 
organy samorządu i tak czy inaczej to zapewne te osoby, 
dziekani lub wicedziekani w razie nieobecności dzieka-
nów, wykonają te czynności, podpiszą te dokumenty. My 
w sposób jednoznaczny wskazaliśmy, kto to robi, ale to 
wynika z ustaw korporacyjnych, więc i tak nie ma cienia 
wątpliwości, kto to będzie robił, kto będzie to fizycznie 
podpisywał. Usunięcie tych dwóch wyrazów nie spowoduje 
zmian merytorycznych w projekcie. Przepis miał znaczenie 
tylko i wyłącznie informacyjne.

Rygor odpowiedzialności i stosowanie odpowiednio. 
Trzeba wskazać w sposób jednoznaczny, że istotnie oświad-
czenie, które będzie składane, jest oświadczeniem wiedzy 
o tym, o czym zostałem poinformowany, i trudno mówić 
o tym, ażebyśmy mogli stosować rygor odpowiedzialności 
karnej. Faktycznie to umknęło. Wydaje się…

(Głos z sali: Zgadzamy się.)
Zgadzamy się z tą uwagą, bo jest to po prostu wiedza. 

Zaś wszystkie inne oświadczenia powinny mieć ten rygor.
Odesłanie do art. 4 ust. 7 i 8 w naszej ocenie jest w peł-

ni zasadne. Jest to uwaga związana z brzmieniem art. 11 
ust. 10. Istotnie przepis dotyczy wykonywania, zarządzania 
i organizacji świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. 
W tym jednak przypadku prosiłbym o rozwagę co do tego, 
czy to odesłanie powinno być wyeliminowane. Na gruncie 
ustawy o ochronie danych osobowych mamy do czynienia 
z danymi, które będą przekazywane przez podmioty świad-
czące nieodpłatną pomoc prawną na ręce starosty. Starosta 
będzie je miał, więc muszą być tu stosowane rygory zwią-
zane z ochroną i przechowywaniem danych osobowych. 
Stanowisko generalnego inspektora danych osobowych 
w toku całego procesu konsultacji było tu stosunkowo 
rygorystyczne, jeśli chodzi o dbałość o ochronę danych 
osobowych. Jakkolwiek oba te zasoby przekazywanych 
informacji, a więc oświadczenia i karta pomocy, mają być 
przekazywane zgodnie z projektowanym aktem prawnym 
w sposób uniemożliwiający połączenie danych personal-
nych, które będą się pojawiały w oświadczeniach, z danymi 
z karty pomocy, to jest tak skonstruowane, że to połączenie 
będzie praktycznie niemożliwe, to jednak w naszej ocenie, 
aby spełnić wymagania, jakie stawia główny inspektor 

o swoich prawach. To jest element, który łączy osoby objęte 
działaniem tej ustawy, osoby będące jej beneficjentami, to 
jest zasadniczy element łączący beneficjentów. Nie są nim 
dochody, chociaż one też, jak państwo wiecie, są jedną 
z przesłanek, które legły u podstaw tego przepisu, mam 
na myśli możliwości uzyskania świadczeń z pomocy spo-
łecznej. Katalog przewidziany w tamtej ustawie, bodajże 
w art. 9, jest bardzo szeroki, on dotyczy i ubóstwa, i sie-
roctwa, i rodzin, które mają kłopoty z realizacją swoich 
podstawowych zadań, i osób niepełnosprawnych. Jest to 
bardzo szeroki krąg. Dlatego, tak jak powiedziałem, to jest 
ten element łączący.

Kolejna uwaga dotyczyła art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy, okre-
ślenia klęski żywiołowej. Istotnie naszą intencją było to, jak 
słusznie zostało zauważone w opinii, ażeby odwołać się do 
ustawy o zwalczaniu klęsk żywiołowych. Więc propozycja, 
jak już pani minister stwierdziła, dotycząca zmiany i precy-
zyjnego wskazania, że chodzi o tę ustawę i o zakres defini-
cyjny, który przewidziany jest w tej ustawie, jest w naszej 
ocenie słuszna. Jeżeli zmierza to do doprecyzowania, a tak 
odczytujemy tę intencję, to uwaga jest słuszna, nie widzimy 
przeszkód, ażeby uznać ją za prawidłową.

Jeśli chodzi o uwagę dotyczącą art. 6 ust. 2 pkt 5, zwią-
zaną z zapewnieniem dostępu do bazy aktów prawnych, to 
prawidłowa jest droga rozumowania zaprezentowana przed 
chwilą w wystąpieniu jako wariant trzeci. Taka była nasza 
intencja. Przepis ten ma znaczenie informacyjne. Istotnie 
adwokat czy radca prawny świadczący nieodpłatną pomoc 
prawną nie przestaje w tym momencie wykonywać swo-
ich podstawowych obowiązków, jakie są ukonstytuowane 
w ustawach korporacyjnych, w ustawach samorządowych. 
Nadal jest adwokatem, który świadczy pomoc prawną, tak 
jak przewidują tu te przepisy, a więc wszelka aksjologia, 
wszelkie zobowiązania dotyczące powinności adwokata 
czy radcy prawnego do należytego, rzetelnego świadczenia 
pomocy prawnej są aktualne. W związku z tym jest oczywi-
ste, że jest on zobowiązany do tego, ażeby zapewnić sobie 
odpowiedni warsztat do wykonywania tych obowiązków.

Intencją tego przepisu nie jest to, ażeby adwokat przed-
stawiał tę bazę danych. Proszę zwrócić uwagę na to, że 
przepis nie precyzuje, o jaką bazę danych chodzi, to mogą 
być podręczniki, to mogą być również komputery, laptopy, 
które są w posiadaniu adwokata czy radcy prawnego.

W związku z tym pytanie powstaje, dlaczego ten przepis 
się tu znalazł, skoro nie ma tu sporu. Otóż ten przepis ma 
dla nas znaczenie porządkujące, chodzi o to, żeby nie było 
cienia wątpliwości, w momencie kiedy dochodzi do współ-
pracy między samorządem a adwokatem i radcą prawnym, 
co do tego, kto za to odpowiada, chodzi o to, żeby to było 
w tej umowie, w tym porozumieniu jasno rozstrzygnięte, 
żeby nie było roszczeń ze strony adwokata, że ktoś powi-
nien mu coś zapewnić, że strona samorządowa powinna 
coś zapewnić. Chodziło nam o to, żeby nie było żadnych 
wątpliwości co do tego, kogo to obciąża, ale oczywiście to 
nie jest uprawnienie dla beneficjenta do korzystania w ja-
kikolwiek sposób z tej bazy, to służy tylko i wyłącznie 
swobodnemu wykonywaniu pracy przez adwokata.

Nie ma żadnych sankcji, bo nie są one do niczego po-
trzebne. Rzetelne wykonywanie zawodu przez adwokata 
czy radcę prawnego jest związane z ustawami korpora-
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Oczywiście wtedy nie mogliśmy przewidywać, że po-
jęcie nieodpłatnej pomocy prawnej za chwilę pojawi się 
w kolejnej ustawie. Prawda? Pojęcie jest to samo, ale chodzi 
o zupełnie inne podmioty, które świadczą tę nieodpłatną po-
moc. W tej ustawie mamy do czynienia ze świadczeniami, 
do których są obowiązane organy publiczne i one mają tę 
nieodpłatną pomoc świadczyć nie z własnej woli.

Jest wiele różnego rodzaju nieodpłatnych świadczeń, 
które otrzymujemy od organów publicznych, i nigdy nie 
mówimy o tym, że pomoc tego rodzaju niesie jakiekolwiek 
przysporzenie majątkowe, przychód czy tym bardziej dochód 
do opodatkowania. Wiele jest tego rodzaju świadczeń, ale 
w ustawach, które wprowadzają takie obowiązki czy prawa, 
nie ma przepisów zwalniających tego rodzaju świadczenia od 
podatku dochodowego, bo po prostu nie ma takiej potrzeby. 
Nie możemy ich porównać z konkretną rynkową wartością, 
ponieważ one jako takie nie są konkurencją dla rynku, są po 
prostu świadczeniami należnymi obywatelom nieodpłatnie. 
Dlatego w takiej sytuacji nie można mówić o jakimkolwiek 
przychodzie, a w konsekwencji o dochodzie i podatku.

Tak jest naszym zdaniem i w tym przypadku. Można po-
wiedzieć – tak jak pan dyrektor powiedział – że ten przepis 
można traktować jedynie jako mający charakter informa-
cyjny, gdyż on nie niesie żadnej normy prawnej.

Jest pytanie, czy rzeczywiście do ustawy powinniśmy 
wprowadzać taki przepis, który nie niesie normy prawnej, 
który ma charakter jedynie informacyjny. Bylibyśmy prze-
ciwko takiemu rozwiązaniu z tego względu, że z brzmienia 
tego przepisu niejako nie wynika, że on tylko informuje 
o tym, że tego rodzaju nieodpłatna pomoc prawna nie ge-
neruje żadnych obowiązków podatkowych. On brzmi jak 
normalna norma i każdy, kto spotyka się z tego rodzaju 
przepisem, zaczyna go porównywać z innymi sytuacjami, 
w jakich pojawiają się tego rodzaju świadczenia, i z takiej 
normy, sądząc o racjonalności ustawodawcy, zaczyna wy-
snuwać wniosek, że każde inne świadczenie, które obywa-
tel otrzyma nieodpłatnie, też niesie jakiś przychód. Skoro 
ustawodawca nie zwolnił takiego przychodu z podatku, to 
przychód się pojawia. To jest związane z racjonalnością 
przepisów, z wykładnią przepisów prawa.

Według nas rodzi to duże niebezpieczeństwo. Uważamy, 
że lepiej ten przepis skreślić niż go pozostawić, właśnie ze 
względu na to, że będziemy mieli duże problemy nie z in-
terpretacją tej ustawy, ale z interpretacją innych sytuacji, 
z jakimi się spotykamy.

Możemy też zapewnić, że wszelkie wątpliwości na 
każdym etapie prac, gdyby się takie pojawiły, minister 
finansów oczywiście będzie w stanie wyjaśnić i powtórzyć 
tę wykładnię, którą teraz przedstawiam.

Nie ma tu żadnego niebezpieczeństwa, bo to jest mecha-
nizm, który funkcjonuje w systemie. Tę pomoc prawną będą 
realizowały organy publiczne i one doskonale wiedzą, jak 
ten przepis będzie działał. Nie ma zatem żadnej potrzeby 
wystawiania obywatelom, którzy korzystają z tej pomocy, 
jakichkolwiek dokumentów, które by generowały czy przy-
chód, czy jakieś koszty po stronie podatkowej.

Jesteśmy za tym, żeby ten przepis wykreślić. Z tego, 
co widzimy, jasno wynika, że nie ma też potrzeby wpro-
wadzania zwolnienia podatkowego w ustawie o podatku 
dochodowym. Dziękuję bardzo.

danych osobowych i ustawa o ochronie danych osobo-
wych, trzeba wskazać starostę jako podmiot, który będzie 
odpowiedzialny za ochronę danych osobowych i będzie 
miał uprawnienie do przechowywania danych, chociażby 
w celu ewentualnej kontroli, tak jak stanowią przepisy, 
przez okres trzech lat. To chyba wszystko.

Aha, jeśli chodzi o odpowiedniość – to jest ostatnia 
uwaga, przepraszam za te chwilowe przerwy, bo na bie-
żąco analizuję tekst – o ostatnią uwagę dotyczącą od-
powiedniego stosowania tych rozwiązań awaryjnych, to 
słusznie, że są te awaryjne rozwiązania. Faktem jest, że 
w obu wypadkach te rozwiązania awaryjne będą stosowa-
ne niejako wprost. W naszej ocenie odpowiednio… My 
oczywiście nie sprzeciwiamy się tej uwadze, bo to jest 
kwestia legislacyjna, chciałbym tylko wyjaśnić intencję. 
Stosowanie odpowiednie to jest stosowanie danego prze-
pisu, stosowanie ze zmianami albo niestosowanie w ogóle 
danego przepisu. Uwaga jest o tyle słuszna, że stosowanie 
odpowiednie dotyczy tylko jednego przepisu. W związku 
z tym to nasze rozumowanie cechuje delikatna ułomność. 
Z tego powodu tę uwagę, tak jak stwierdziła pani minister, 
też należałoby ocenić jako zasługującą na rozważenie. To 
tyle. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy jeszcze ktoś ze strony rządowej?
Bardzo proszę.

Radca Ministra 
w Departamencie Podatków Pośrednich 
w Ministerstwie Finansów 
Janusz Woźniak:

Janusz Woźniak, radca ministra w Ministerstwie 
Finansów.

Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!
Zostaliśmy wywołani do wypowiedzi w tej sprawie, 

ale też sami chcieliśmy się w tej sprawie wypowiedzieć. 
Jesteśmy wdzięczni Biuru Legislacyjnemu za to, że pod-
niosło problem przepisu art. 3 ust. 3, gdyż już na wcześniej-
szym etapie prac sygnalizowano nam pewne wątpliwości 
związane z jego funkcjonowaniem, to, jak on może być ro-
zumiany, czy jest potrzebny, jakie ma znaczenie prawne.

Jak pan dyrektor słusznie zauważył, możemy powie-
dzieć, że w naszym odczuciu ten przepis ma charakter 
jedynie informacyjny. A mianowicie pojęcie nieodpłat-
nej pomocy prawnej w ustawie o podatku dochodowym 
od osób fizycznych funkcjonuje od początku tego roku 
w art. 21 ust. 117a, wprowadzone po dłuższych pracach, 
po dyskusji nad zasadnością wprowadzenia tego przepi-
su. Chodziło tu o nieodpłatną pomoc prawną świadczoną 
przez różnego rodzaju prywatne podmioty, które w ramach 
takiej działalności pro bono udzielają jej, organizują dni, 
akcje udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom 
uboższym. Dyskusja nad potrzebą wprowadzenia takiego 
przepisu toczyła się wiele lat i w ubiegłym roku Wysoki 
Sejm wprowadził tego rodzaju zmianę do ustawy.
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nego, idzie do drugiego punktu pomocy prawnej i uzyskuje 
pomoc prawną od magistra z doświadczeniem. Mało tego, 
proszę państwa, żeby się dostać do tego magistra z doświad-
czeniem, trzeba przejść wprost gehennę. A mianowicie 
beneficjent, który już złożył oświadczenia pod rygorem 
odpowiedzialności karnej, tam chyba są dwa oświadczenia, 
żeby otrzymać tę pomoc prawną, musi jeszcze podpisać 
oświadczenie, że wie, iż porady prawnej udziela mu ma-
gister z doświadczeniem. Skąd wiemy, że on ma doświad-
czenie? Ano stąd, że składa on oświadczenie o tym, że ma 
doświadczenie. Taka jest konstrukcja tejże ustawy, jeżeli 
chodzi o magistrów z doświadczeniem.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Panie Prezesie, 
czy mogę prosić o konkluzję? Co pan chce wprowadzić 
do ustawy, a co z niej wyrzucić?)

Tak, wiem, że czas prac komisji jest ograniczony.
W imieniu Krajowej Rady Radców Prawnych chciał-

bym zwrócić uwagę na to, iż mamy do czynienia z dwoma 
standardami pomocy prawnej i tak być nie może. Dlatego 
też chciałbym zaproponować poprawkę – może ktoś z pa-
nów senatorów ją przejmie – dotyczącą zmiany art. 11 
ust. 3, gdzie znajduje się katalog osób udzielających porad 
prawnych w ramach punktów pomocy prawnej prowadzo-
nych przez organizacje pozarządowe. Jest tam wymienio-
ny radca prawny, adwokat, także doradca… Przepraszam. 
Porad udzielać może adwokat, radca prawny, w domyśle 
doradca podatkowy, a w pkt 2 wskazany jest magister z do-
świadczeniem. Proponuję, aby nadać ust. 3 takie brzmienie: 
nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej 
pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji 
pozarządowej może udzielać także doradca podatkowy 
w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw 
podatkowych związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Jest to poprawka, która została zgłoszona 
na piśmie w materiałach przesłanych w liście do panów 
senatorów. Oczywiście z tą poprawką wiąże się skreślenie 
w tym artykule ust. 4, 5 i 13.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Proszę.

Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej 
Rafał Dębowski:
Panie Przewodniczący! Państwo Senatorowie!
W imieniu adwokatury chciałbym prosić państwa 

o przyjęcie kilku poprawek.
Po pierwsze, przyłączając się do opinii Biura 

Legislacyjnego, chciałbym zwrócić państwa uwagę na to, 
że ta ustawa w art. 3 ust. 1 pkt 4 przewiduje dublowanie 
systemu sądowej pomocy prawnej. Otóż nie ma żadnej 
potrzeby, aby na etapie przedsądowej pomocy prawnej 
osoba, która nie będzie reprezentowała obywatela przed 
sądem, pisała pierwsze pismo procesowe.

Musicie państwo wiedzieć, a na pewno wiecie, że zgod-
nie z uchwalonymi przez państwa przepisami w postępo-
waniu cywilnym pierwsze pismo w sprawie jest ostatnim 
pismem, co do zasady. Jak można wyposażyć obywateli 

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Proszę bardzo. Proszę się przedstawiać i proszę o zwię-

złe wypowiedzi.

Wiceprezes 
Krajowej Rady Radców Prawnych 
Arkadiusz Bereza:
Dziękuję bardzo.
Arkadiusz Bereza, wiceprezes Krajowej Rady Radców 

Prawnych.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Krajowa Rada Radców Prawnych aktywnie uczestni-

czyła w pracach legislacyjnych nad projektem tej ustawy. Ta 
ustawa ewoluowała. W obecnej wersji, w obecnym kształ-
cie odeszła ona od pierwotnie przyjętych założeń.

Ja w swoim wystąpieniu nie będę się wypowiadał co 
do zakresu przedmiotowego świadczonej nieodpłatnie 
pomocy prawnej czy też zakresu podmiotowego, a więc 
beneficjentów tej pomocy prawnej. Ale muszę się niestety 
odnieść w imieniu mojego samorządu, zakładam, że rów-
nież w imieniu adwokatury, a więc dwóch samorządów, 
które reprezentują pięćdziesiąt dwa tysiące radców praw-
nych i adwokatów oraz osiemnaście tysięcy aplikantów, 
do kwestii dotyczącej podmiotów, które mają świadczyć 
tę pomoc prawną.

Otóż pierwotne założenia były takie, iż nieodpłatną 
pomoc prawną ma świadczyć adwokat lub radca prawny, 
dlatego że każdy obywatel w naszym państwie ma prawo 
do takiej samej pomocy prawnej, profesjonalnej, o bardzo 
wysokiej jakości. I co się stało? Stało się to, Szanowni 
Państwo, iż punkty pomocy prawnej przewidziane w usta-
wie zostały rozdzielone pomiędzy dwie grupy, jedna to rad-
cowie prawni i adwokaci, a druga to organizacje pozarządo-
we. Nic się nie działo dopóty, dopóki – tak było w jednym 
z projektów, zanim projekt trafił do Sejmu – w ramach tych 
punktów prowadzonych przez organizacje pozarządowe, 
oczywiście mające doświadczenie w prowadzeniu takich 
punktów, tę pomoc prawną mieli świadczyć adwokaci, 
radcowie prawni czy doradcy podatkowi. Ale pojawia nam 
się nowy zawód, a mianowicie magister z doświadczeniem, 
Szanowni Państwo, a więc jakaś nowa kategoria praw-
ników, która ma świadczyć pomoc prawną w punktach 
prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Szanowni Państwo, ja jestem też nauczycielem aka-
demickim i wiem, że magister prawa, jakkolwiek jego 
doświadczenie byłoby duże, nie jest w stanie udzielić po-
mocy prawnej na tym samym poziomie co adwokat czy 
radca prawny.

Dlatego też skierowałem do państwa senatorów w imie-
niu Krajowej Rady Radców Prawnych taki list, list z 8 lipca, 
w którym jest propozycja dotycząca wprowadzenia pewnej 
poprawki.

Otóż, Szanowni Państwo, pomoc prawna, która jest 
finansowana przez Skarb Państwa, musi być świadczona na 
takim samym poziomie. O czym zapomniano? Zapomniano 
o interesie obywateli. Obywatel idzie do jednego punktu 
pomocy prawnej i uzyskuje pomoc prawną od radcy praw-
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postawiona została w stan zagrożenia albo poniosła stratę, 
to jest to również sytuacja zepsucia się luksusowego sa-
mochodu, bo to jest awaria techniczna pojazdu mechanicz-
nego. Jak można tak ustalać przepisy? Ja rozumiem, jaka 
była intencja. Tu trzeba odesłać do ustawy o stanie klęski 
żywiołowej, tak jak proponuje Biuro Legislacyjne.

Dalej, istota tej ustawy. Zgodnie z zamierzeniem rzą-
dowym – taki był plan, takie było uzasadnienie – ta ustawa 
miała stanowić pomoc państwa na etapie przedsądowym 
dla osób ubogich. Konieczne w związku z tym wydaje się 
wprowadzenie poprawki polegającej na dodaniu pktu 1a 
o treści: nieodpłatna pomoc prawna nie przysługuje osobie 
wskazanej w ust. 1, której sytuacja majątkowa umożliwia 
pokrycie kosztów udzielenia pomocy prawnej w zakre-
sie, o którym mowa w art. 3. Proszę pamiętać o tym, że 
wśród dziesięciu najbogatszych Polaków, tych, którzy 
znaleźli się na liście najbogatszych, bodajże siedmiu czy 
ośmiu spełnia przesłanki z tej ustawy, bo albo ukończyli 
sześćdziesiąt pięć lat, albo są czy mogą być beneficjentami 
Karty Dużej Rodziny.

Powiem więcej, rzetelność tej ustawy będzie zachowana 
wtedy, kiedy będzie się przeciwdziałać, zapobiegnie się tak 
zwanym wycieczkom prawnym. Otóż, na czym to polega? 
My to znamy, bo już dziewięć lat organizujemy dni bez-
płatnych porad prawnych. Osoba uprawniona, beneficjent 
idzie do jednego prawnika, a potem idzie do drugiego, do 
następnego i jeszcze do następnego, i robi sobie kompilację 
uzyskanych porad prawnych. Jeśli taka osoba będzie miała 
prawo zlecić napisanie pierwszego pisma procesowego, 
to ona zleci napisanie go w kilku punktach. Pamiętajcie 
państwo o tym, że tu nie ma rejonizacji. W związku z tym 
wydaje się zasadne wprowadzenie pktu 1b o treści: nieod-
płatna pomoc prawna nie przysługuje w sprawie, w której 
osoba uprawniona korzysta lub skorzystała z pomocy ad-
wokata bądź radcy prawnego.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Jak to spraw-
dzić?)

Właśnie, jak to sprawdzić? Aby to sprawdzić, wystar-
czy oprzeć się na zaufaniu do obywatela, tak samo jak 
sprawdzamy inne przesłanki. Otóż, jeśli zgodnie z przepi-
sem ust. 3 tego samego artykułu beneficjent musi złożyć 
oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, że 
nie wydano wobec niego decyzji o zwrocie nienależnie 
pobranego świadczenia, to wystarczy dopisać, że nie za-
chodzi wobec niego okoliczność wymieniona w ust. 1a lub 
w ust. 1b i odpowiednio zmodyfikować załącznik nr 2, to 
znaczy dopisać w tym załączniku: ponadto oświadczam, 
że moja sytuacja majątkowa uniemożliwia mi pokrycie 
kosztów udzielenia pomocy prawnej w zakresie, o którym 
mowa w art. 3, jak również oświadczam, że w sprawie, 
w której zamierzam skorzystać z pomocy prawnej, nie 
skorzystałem z pomocy adwokata bądź radcy prawnego. 
W ten sposób przynajmniej damy początek pewnej kon-
troli i będziemy zmierzali do osiągnięcia tego skutku bez 
tworzenia systemu biurokracji.

Dalej, art. 6. Absolutnie przychylamy się do opinii 
przedstawionej przez Biuro Legislacyjne, chodzi o art. 6 
ust. 1 pkt 5, o te nieszczęsne bazy aktów prawnych. Proszę 
państwa, czego my się obawiamy? My obawiamy się przede 
wszystkim tego, że może być sytuacja, iż samorząd bę-

w prawo uzyskiwania pism procesowych w sytuacji, w któ-
rej osoba potem nie jest odpowiedzialna za to pismo, za 
wynik sprawy. Powiem więcej, sporządzanie pisma pro-
cesowego zablokuje ten system. Pismo procesowe to nie 
jest kwestia krótkiej porady, dziesięcio-, piętnastominu-
towej, półgodzinnej czy godzinnej. Aby napisać uczciwe, 
porządne, rzetelne pismo, trzeba przeanalizować materiał 
dowodowy i trzeba na to poświęcić kilka godzin pracy.

Nie widzę tu przedstawiciela Związku Powiatów 
Polskich, ale chcę powiedzieć, że oni również na etapie prac 
sejmowych przyłączali się do naszego stanowiska i prosili 
o to, aby nie blokować systemu przez wprowadzenie dla 
obywatela uprawnienia, które obywatel może zrealizować, 
występując do sądu o przyznanie pełnomocnika, bo może 
to zrobić również w celu sporządzenia pierwszego pisma 
procesowego, czyli nawet na etapie, kiedy nie zostało jesz-
cze zainicjowane postępowanie.

W związku z tym propozycja, przesłana również do 
sekretariatu komisji, jest taka, aby skreślić pkt 4 w art. 3 
w ust. 1.

Kolejna uwaga odnosi się do kwestii podatkowej. Jestem 
absolutnie zdruzgotany, bo nie wiem, jak inaczej mogę 
o tym powiedzieć, stwierdzeniami pana radcy ministra 
finansów, jakoby nieodpłatne świadczenie nie znajdowało 
swojej adekwatności, jeśli dobrze to zrozumiałem.

Otóż zgodnie z założeniami do tej ustawy ustawa ta miała 
dawać obywatelom niezamożnym dostęp do przedsądowej 
pomocy prawnej takiej samej, jaką mają obywatele zamożni. 
Co to znaczy? To znaczy dostęp do pomocy świadczonej 
przez profesjonalistów, czyli do porady prawnej, która obo-
wiązuje na rynku. Dzisiaj rynek wycenia wartość tej usługi 
i bardzo łatwo można określić, ile kosztuje pomoc prawna, 
porada prawna przedsądowa udzielona przez profesjonali-
stę. To ma być element wsparcia dla osób niezamożnych, 
ale to wsparcie, nieodpłatne świadczenie zawsze generu-
je przychód i ten przychód powinien być opodatkowany. 
Powiem więcej, to nie organy publiczne, jak pan powiedział, 
będą świadczyły pomoc prawną, tylko będą ją świadczyć 
adwokaci i radcowie prawni oraz organizacje pozarządowe, 
w których będą zatrudniane między innymi…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Czy mogę? Przepraszam, ja jestem przy głosie, prze-

szkadza mi pan.
Chciałbym poprosić o jeszcze jedno. Jeśli w ustawie jest 

zwolnienie tych usług z podatku, to powinno się tam rów-
nież znaleźć zwolnienie z podatku VAT. Proszę państwa, 
jeśli państwo przeznacza 100 milionów zł w dużej części na 
wynagrodzenia – obawiamy się, że nie wystarczy, ale może 
wystarczy – to nie może być tak, że 23% tych pieniędzy 
wraca do budżetu państwa, bo osoba, która świadczyła 
pomoc i wystawiła fakturę musi odprowadzić 23%.

Dlatego proponujemy wprowadzenie pktu 4 o treści: 
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach 
przewidzianych niniejszą ustawą nie podlega podatkowi 
od towarów i usług w rozumieniu odpowiedniej ustawy. 
Zgodnie z przedłożoną propozycją.

Kolejna sprawa. Przyłączamy się do opinii Biura 
Legislacyjnego w zakresie art. 4 ust. 1 pkt 7. Wystąpienie 
klęski żywiołowej i katastrofy naturalnej to jest zrozumiała 
sytuacja, ale awaria techniczna, w wyniku której osoba 
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pomoc prawna dla cudzoziemców. Tam posłowie wprowa-
dzili zapis jednoznacznie przesądzający o tym, że chodzi 
o wskazanie takich adwokatów, którzy deklarują gotowość 
udzielania pomocy prawnej.

W związku z tym prosimy o dopisanie w art. 10 ust. 1 
pkt 2 po wyrazach „adwokatów lub radców prawnych” 
wyrazów „deklarujących gotowość udzielania pomocy 
prawnej”. To samo dotyczy ust. 2.

Kolejna sprawa, o której mówił już pan prezes Bereza, 
a do której w imieniu adwokatury muszę się przyłączyć – 
może dobrze, że dzisiaj na sali jest przedstawiciel ministra 
finansów – to sprawa magistrów prawa. Proszę państwa, my 
nie zgłaszamy zastrzeżeń co do tego, że połowa punktów 
przypada na czterysta organizacji pozarządowych, mimo 
że druga połowa przypada na pięćdziesiąt kilka tysięcy ad-
wokatów i radców prawnych. Widocznie interes polityczny 
wymaga tego, żeby tak to tworzyć.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
To są dane wynikające z opracowania stworzonego 

przez organizacje pozarządowe wspólnie z Ministerstwem 
Pracy i Polityki Społecznej. W 2014 r. takie badania za 
kwotę 6 milionów zł sporządzono i tam jest wskazana ta 
liczba, więc ja tutaj nie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak podały organizacje pozarządowe, chodzi o organiza-

cje zajmujące się tego typu działalnością. Panie Senatorze, 
być może organizacji jest więcej, ale organizacje pozarzą-
dowe wskazały taką liczbę organizacji zajmujących się tego 
typu problematyką, powiem inaczej, problematyką dużo 
bardziej złożoną. Musicie państwo wiedzieć, że organizacje 
pozarządowe zajmują się dwoma rodzajami działalności: 
po pierwsze, świadczą nieodpłatne poradnictwo prawne, 
a po drugie, świadczą – i to w znacznie większym zakresie 
– poradnictwo obywatelskie, a poradnictwo obywatelskie 
nie jest objęte tą ustawą. Nie ma wątpliwości, że w zakresie 
poradnictwa obywatelskiego, którego celem jest niejako 
wsparcie obywatela w funkcjonowaniu w społeczeństwie, 
praktycznie każdy może mu pomagać, każdy może powie-
dzieć obywatelowi: Drogi Obywatelu, musisz odebrać list 
ze skrzynki, bo jak nie odbierzesz, to ci się uprawomocni 
orzeczenie, które tam właśnie na ciebie czeka. To może 
zrobić każdy. Ale ten system jest systemem przedsądowej 
pomocy prawnej. W związku z tym uważamy, że pomoc 
prawna powinna być świadczona przez prawników posiada-
jących odpowiednie kwalifikacje zawodowe, chronionych 
tajemnicą zawodową.

Czego jeszcze się boimy? Magistrowie prawa z trzy-
letnim doświadczeniem – oprócz tego, o czym mówił pan 
prezes Bereza – to także osoby, które nie zdały egzaminu 
adwokackiego bądź radcowskiego ze względu na zbyt niski 
poziom wiedzy, potwierdzony negatywnym wynikiem eg-
zaminu zawodowego. Można odmówić komuś ze względu 
na brak wiedzy prawa wejścia do zawodu, to jest zrozu-
miałe, ale jak można upoważnić go do wykonywania tak 
istotnych zadań, jak na przykład przygotowanie pierwsze-
go, czasem ostatniego pisma procesowego w sprawie.

Proszę państwa, powiem więcej. Widzimy w tym sys-
temie, w jednym systemie dwie jakości usług prawnych. 
Te dwie jakości usług prawnych również sprowadzają się 
do pewnej dyskryminacji adwokatury i radców prawnych. 

dzie chciał udostępnić adwokatowi bądź radcy prawnemu 
w ramach posiadanych już u siebie na serwerze zasobów 
program, bo przecież każda gmina, każdy powiat ma takie 
programy, kupuje je po preferencyjnych stawkach, nawet 
niższych niż adwokaci, ale nie będzie mógł tego zrobić, bo 
ustawodawca zakaże korzystania czy udostępniania adwo-
katom takiego systemu lub programu.

Co więcej, obawiamy się tego, że będziemy zmuszeni 
do instalowania na komputerach udostępnianych przez po-
wiaty… Bo infrastrukturę tych punktów obsługi prawnej 
zapewniają powiaty, to powiaty zapewniają komputery. 
Jeśli mam zapewnić sobie sprawnie działający program, 
bazę aktów prawnych, to muszę ją wgrać na dysk twardy 
komputera będącego własnością powiatu. Proszę państwa, 
w ten sposób naruszam przepisy prawa autorskiego, albo-
wiem komercyjne bazy danych nie przewidują możliwości 
wgrywania i użytkowania ich w innym miejscu, u innego 
użytkownika, u innego właściciela komputera niż w moim 
własnym. Ja mam prawo zainstalować program we własnym 
komputerze, ale w cudzym już nie mogę tego zrobić. Tam 
jest nie tylko odpowiedzialność cywilna, o ile pamiętam, ale 
również odpowiedzialność karna. Skoro nie ma potrzeby, 
a nie ma potrzeby, by ustawowo zmuszać pełnomocników 
do należytego przygotowania swojego warsztatu pracy, 
to ten punkt należy po prostu wykreślić. Jeśli zdarzy się 
sytuacja, w której powiat będzie wymagał bazy danych, to 
może to zrobić i wpisać taki wymóg do umowy. To nie jest 
enumeratywne wymienienie wszystkich punktów.

Dalej. Przyłączamy się do uwagi dotyczącej art. 10 
ust. 1 pkt 2 i ust. 2, aby wykreślić słowa „dziekan”, wska-
zanie dziekana jako tego, który miał być zobowiązany. To 
okręgowe rady adwokackie, w szczególności sekretarze, 
zastępcy sekretarzy będą wykonywać te obowiązki.

Prosimy państwa również o wpisanie w ust. 1 pkt 2 
i w ust. 2 stwierdzenia, iż chodzi o adwokatów i radców 
prawnych deklarujących gotowość udzielenia pomocy 
prawnej. Proszę państwa, to jest szalenie ważne. W dobie 
demokratycznego państwa prawnego nie można nikogo 
zmusić do tego, aby świadczył pomoc prawną.

Dla mnie było to pewne nieporozumienie, niezrozu-
mienie. Tok prac parlamentarnych, w szczególności sta-
nowisko rządu zmusiło mnie do pewnej ostrożności. Otóż 
przedstawiciele strony rządowej wskazywali, że ust. 2 jest 
pewnym mechanizmem awaryjnym, na wypadek, gdyby 
nie zawarto z okręgową radą porozumienia, trzeba było 
zapewnić pełnomocników, a nie byłoby chętnych pełno-
mocników, adwokatów czy radców prawnych.

Ja mogę powiedzieć tak. Z tego, co wiem, też jako 
samorząd tak sądzimy, chętni będą i zapewnimy pomoc, 
obsadzimy wystarczającą liczbę punktów. Ale jeśli po-
wiat ma zawierać umowę z osobą wykonującą świadcze-
nie pomocy prawnej, to nie może być tak, że okręgowa 
rada adwokacka wskazuje osoby, które nie chcą tego ro-
bić. Zresztą my jako samorząd, to już wiem, nie będziemy 
wskazywali osób, które nie chcą tego robić, nie deklarują 
takiej woli. W związku z tym ustawowe potwierdzenie, że 
chodzi o osoby deklarujące gotowość udzielenia pomocy 
prawnej, byłoby krokiem w dobrym kierunku, potrzebnym, 
a jest już zrealizowane na etapie prac parlamentarnych 
w innej ustawie, w której przewidywana jest nieodpłatna 
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wany w tym punkcie. On nie tworzy żadnej nowej warto-
ści legislacyjnej. My i tak współdziałamy w zapewnieniu 
ochrony praw i wolności obywatelskich. To wszystkie 
uwagi. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś z przedstawicieli organizacji?
Proszę bardzo. Tylko proszę o krótką wypowiedź, bo 

trwa to już dość długo.

Prezes 
Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej 
Jerzy Płókarz:
Mało czasu zostało dla społeczników.
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Jerzy Płókarz, Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa, 

Polskie Radio Obywatelskie. Postaram się najkrócej, jak 
tylko można.

Jeżeli chodzi o art. 3 ust. 3, czyli określenie, że bez-
płatna pomoc prawna nie stanowi przychodu, myślę, że ten 
przepis nie szkodzi, a znając praktyki niektórych urzędów 
skarbowych, które chcą opodatkować niemalże wszystko, 
nawet to, co ktoś dostanie z dobrego serca, wydaje mi się, 
że ten przepis może być pomocny i rozwiewać jakiekolwiek 
wątpliwości co do tego, że w przypadku kogoś, kto otrzy-
mał taką pomoc, nie można mu jej przeliczyć na pieniążki 
i jeszcze opodatkować.

Następna sprawa to art. 4. Tutaj mielibyśmy bardzo głę-
boką prośbę do Wysokiej Komisji o zmianę katalogu osób 
objętych ust. 1 pkt 1. Punkt ten przewiduje, że z bezpłatnej 
pomocy prawnej może skorzystać osoba, która otrzymała 
w ciągu ostatnich dwóch miesięcy pomoc, czyli zwróciła 
się o nią i ją otrzymała, w ramach pomocy społecznej. 
Wyklucza to osoby, które czasami są w jeszcze trudniej-
szej sytuacji, ale ze względów na przykład honorowych 
nie wyciągnęły ręki po pomoc społeczną. Jest to ta sama 
kategoria osób.

Szanowna Komisjo, ja z bezpłatną pomocą prawną mam 
do czynienia niemal od początku mojego życia, bowiem 
już jako mały chłopiec byłem świadkiem pracy mojego 
taty, adwokata jeszcze przedwojennego, przed wojną był 
adwokatem księcia Radziwiłła. Pamiętam, że przyszła do 
niego – mam ten obraz przed oczami i będę miał zawsze 
– taka babcinka, która ledwo się doczłapała, przyszła z po-
bliskiej wioski na pieszo, bo szkoda jej było pieniążków 
na autobus. Otrzymała pomoc prawną i zaczęła drżącymi 
rękoma rozwijać chusteczkę, w której miała grosiki, bo 
chciała tacie zapłacić. Oczywiście mój tata nie przyjął od 
niej tych pieniążków. Mało tego, dał jej na bilet, żeby wró-
ciła do swojej wioski autobusem, bo bał się, że po prostu 
po drodze padnie.

Dzisiaj mówię o tym w imieniu takich właśnie babć, 
które mają swój honor, które idą na pieszo, bo nie stać ich 
na bilet, nie dojedzą i mimo biedy nie wyciągają ręki po 
jałmużnę dopóty, dopóki bezwzględnie nie muszą. Przepis 
stanowiący, że osoba, która wyciągnęła rękę po pomoc 
społeczną, ma prawo otrzymać bezpłatną pomoc prawną, 

Otóż przewiduje się – i to nie w ustawie, a w załączni-
ku nr 4 do ustawy, w oświadczeniu – że beneficjent ma 
złożyć oświadczenie, że został poinformowany o tym, że 
jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza osoby 
udzielającej mu nieodpłatnej pomocy prawnej jest wyłą-
czona, z wyjątkiem przypadku wyrządzenia szkody z winy 
umyślnej. Jak można w ramach jednego systemu upoważ-
niać pewne osoby czy dawać pewien przywilej osobom, 
tym nieprofesjonalistom, wyłączenia z odpowiedzialności 
odszkodowawczej, a tę odpowiedzialność odszkodowaw-
czą zachować wobec adwokatów i radców prawnych?

Ja chciałbym zwrócić państwa uwagę na pewną istot-
ną okoliczność. Otóż mam wątpliwość, czy zapisanie 
w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 4 tego, że ktoś 
został poinformowany o tym, że odpowiedzialność odszko-
dowawcza jest wyłączona, rzeczywiście wyłącza odpowie-
dzialność, ale na pewno nie dochodzi do takiej sytuacji, że 
odpowiedzialność odszkodowawcza jest w ogóle wyłączo-
na, bo ktoś tę odpowiedzialność odszkodowawczą pono-
si. Kto jest organizatorem pomocy prawnej? Organizacja 
pozarządowa. Dlaczego zatem ona by miała nie ponosić 
odpowiedzialności? A czy nie jest przypadkiem tak, że to 
powiat ponosi odpowiedzialność, niejako w ostatnim punk-
cie ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę 
wyrządzoną przez złe napisanie pierwszego i ostatniego 
pisma procesowego? Ja rozumiem sytuację, w której or-
ganizacje pozarządowe mogą spotkać się z tym, że nie 
będą w stanie przez brak profesjonalistów wywiązać się 
z pewnych zadań, ale pamiętajmy, że nieodpłatnych porad 
przedsądowych nie udzielają organizacje pozarządowe, 
udzielają ich ludzie, to ludzie ludziom ich udzielają, wielu 
adwokatów i aplikantów…

(Przewodniczący Michał Seweryński: Panie Mecenasie, 
proszę zmierzać do konkluzji.)

Dobrze.
Konkluzja jest taka. Prosimy wykreślić w art. 11 

w ust. 3 pkt 2 i odpowiednio pozostałe zapisy, pkt 5 w ust. 6, 
ostatnią część zdania „lub osobą, o której mowa w ust. 3 
pkt 2” – to zostało zresztą zapisane – w ust. 13 wykreślić 
zapis o wzorze oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 
do ustawy, bo to burzy system. Ta ustawa nie może być 
wynagrodzeniem za to, że kiedyś organizacje pozarządo-
we wykonywały pewną usługę. Jeśli wykonują, to niech 
wykonują, ale korzystając z profesjonalistów, adwokatów, 
radców prawnych bądź aplikantów.

Przechodzę do następnej sprawy, to już chyba ostatnia. 
Mamy uprzejmą i gorącą prośbę o to, aby w art. 21 w pkt 1, 
tam gdzie jest mowa o zmianie prawa o adwokaturze, wy-
kreślić pkt 1, czyli zmianę w art. 3 prawa o adwokaturze 
polegającą na dopisaniu pktu 5a o treści: współdziałanie 
z jednostkami samorządu terytorialnego w zapewnianiu 
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa 
w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Ten punkt zo-
stał również wykreślony z ustawy o wspieraniu cudzo-
ziemców.

Dlaczego? Otóż art. 1 prawa o adwokaturze przewiduje, 
że adwokatura powołana jest między innymi do współdzia-
łania w ochronie praw i wolności obywatelskich. Jeśli my 
mamy zadania nałożone tą ustawą, ustawą o nieodpłatnej 
pomocy prawnej, to pustym zapisem jest zapis zapropono-
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pana dyrektora, kiedy uzasadniając, że nie trzeba pewnych 
rzeczy robić, podkreślał pan, uzasadniał pan to tym, że 
adwokaci i radcowie prawni mają zapisany sposób wyko-
nywania zawodu, swoją deontologię. I był to w pańskiej 
wypowiedzi dosyć poważny, poważny argument za tym, 
żeby pewnych spraw nie zapisywać w tej ustawie. Przecież 
jest to zapisane gdzie indziej. To dlaczego wsadzacie tu 
ludzi, którzy nie dają takiej gwarancji?

Nie wiem, czy państwo wiecie, że w świetle tego, co 
tutaj nam proponujecie, adwokat, który za ujawnienie ta-
jemnicy państwowej wyleci na zbity pysk z zawodu, tutaj 
będzie miał możliwość wykonywania tego zawodu. Jeżeli 
się mylę, to proszę mi powiedzieć, że nie mam racji. Ale 
według mnie… On przecież będzie miał za sobą trzy lata 
wykonywania zawodu i spokojnie taki adwokat czy radca 
prawny będzie mógł się tu zgłosić i powiedzieć, że nadal 
będzie wykonywał ten zawód. Nie dajecie żadnej rękojmi, 
nie dajecie żadnego mechanizmu, który będzie blokował 
takie sytuacje.

O ile wiem – mogę się mylić – jest w tej chwili opraco-
wywana, nie wiem, czy jest już w Sejmie, czy jest przygo-
towywana, ustawa zmieniająca zakres świadczenia usług 
przez radców patentowych.

(Senator Jan Rulewski: O rzecznikach.)
Przepraszam, tak, chodzi o rzeczników patentowych.
Chciałbym wiedzieć, czy państwo przewidywali, bo 

może się tak zdarzyć, że oni będą mogli tak samo – wiem, 
że są takie zakusy – na zasadzie adwokatów i radców praw-
nych… Czy zastanawialiście się nad tym, czy nie należy 
tego tu ewentualnie wpisać?

Teraz tak. Art. 6 określa zasady, w jaki sposób radca 
bądź adwokat ma świadczyć te usługi prawne. Chciałbym 
wiedzieć, gdzie są identyczne zasady, dotyczące tych osób 
z doświadczeniem. Mamy art. 10. Znowu są tu pewne obo-
wiązki dla rady radców prawnych i dla adwokatów, a nie 
ma tego dla tych osób z doświadczeniem. Chciałbym wie-
dzieć, kto będzie wskazywał te osoby. Czy będzie jakiś 
konkurs, czy to po prostu w gminie bądź w powiecie będą 
oni wskazywani wszystko jedno jak.

Teraz kwestia organizacji pozarządowych. Jak rozu-
miem, to są ludzie wspaniali, z powołaniem, szczytnie 
wykonujący swoje zadania, właśnie dlatego, że bezpłat-
nie. Rozumiem, że to jest ich potrzeba serca, w związku 
z tym robią to i będą to robili bez żadnego problemu, jak 
do tej pory. Chciałbym usłyszeć, jaki jest powód, dlaczego 
wstawia się te organizacje pomiędzy obywatela a jednost-
ki samorządu terytorialnego, zwłaszcza że – jak czytamy 
w uzasadnieniu – powierzenie prowadzenia punktu nieod-
płatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej ma być 
każdorazowo poprzedzone otwartym konkursem ofert. Po 
co tworzyć patologiczne zdarzenia, które mogą prowadzić 
do korupcji? Przecież wiadomo, że tam gdzie są pieniądze, 
zaraz będzie przepychanka, żeby te pieniądze przepuścić, 
skoro – wracam tu do wcześniej powołanych argumentów – 
tak czy owak na koniec będzie te usługi świadczył adwokat 
bądź radca prawny.

Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to ja te propozy-
cje poprawek tak Biura Legislacyjnego, jak i dotyczące 
skreślenia art. 11, 3 i 2, łącznie z wynikającymi z tego 
konsekwencjami dla ustawy, chciałbym przejąć.

a osoba, która może być w gorszej sytuacji materialnej, 
nie ma takiego prawa, jest w naszym odczuciu przepisem 
głęboko niekonstytucyjnym. Jest to nierówne traktowanie 
przez prawo ludzi znajdujących się w takiej samej sytuacji 
życiowej. A przecież z myślą o takich właśnie ludziach 
ustawa o bezpłatnej pomocy prawnej, bardzo zacna ustawa, 
jest tworzona. W związku z tym apelujemy o zmianę.

My zaproponowaliśmy, złożyłem na ręce pana sena-
tora propozycję poprawki, aby przyjąć zasadę, że chodzi 
o osobę spełniającą warunki do pomocy prawnej, wówczas 
ona nie musiałaby sięgać po pomoc, ale mogłaby zwrócić 
się do MOPS, do miejskiego ośrodka pomocy społecznej 
z prośbą o wystawienie zaświadczenia, że spełnia warunki 
do otrzymania pomocy prawnej. Nie jest to żaden wielki 
proces dla miejskiego ośrodka pomocy społecznej.

Pan z ministerstwa powiedział, że ten katalog obej-
muje dwadzieścia jeden milionów osób. To rzeczywiście 
bardzo dużo, ale pamiętajmy o tym, że nie dwadzieścia 
jeden milionów osób ma problemy prawne, żeby musieć 
z tego korzystać.

I króciutko jeszcze odniosę się do pozostałych uwag, 
niektórych uwag, które zostały tu przedstawione. Proszę 
państwa, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, to one od 
lat prowadzą taką działalność. Ja mam zaszczyt przewod-
niczyć organizacji, która od ponad dwudziestu pięciu lat 
prowadzi bezpłatną pomoc prawną. Staramy się to czynić 
w oparciu o naszych członków, radców prawnych i ad-
wokatów, ale najczęściej jest to taka pomoc obywatelska, 
która de facto jest też prawną, bo już informacja o tym, czy 
należy ten list odebrać…

(Przewodniczący Michał Seweryński: Panie Prezesie, 
proszę o konkluzję.)

Dobrze.
Jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, to one po-

winny to robić. Można się zastanawiać nad tym pierwszym 
pismem procesowym, bo ono rzeczywiście może mieć róż-
ne skutki, ale na pewno organizacje robiły to i będą robiły, 
niezależnie od przepisów jakiejkolwiek ustawy, bo taka 
jest ich rola i specyfika w społeczeństwie. Jest ich o wiele 
więcej niż czterysta, są tysiące organizacji. Tam była mowa 
o czterystu, które niejako się w tym specjalizują i do mini-
sterstwa zgłaszają, że one to robią. Generalnie organizacje 
na co dzień pomagają ludziom. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Przystępujemy do dyskusji panów senatorów.
Pan senator Pociej się zgłaszał, potem pan senator 

Rulewski.
Proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Jak wszyscy podkreślali, to bardzo ważna i dobra usta-

wa, stąd trochę się dziwię, dlaczego ministerstwo dopuściło 
do pozostawienia takich niestety błędów i gniotów.

Po wysłuchaniu pani minister i pana dyrektora chciał-
bym przypomnieć ten fragment wypowiedzi, zwłaszcza 
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Druga sprzeczność, która wywołuje tu opory, może nie 
jest sprzecznością, ale jest, moim zdaniem, złym ujęciem 
aksjologicznym. Jako rdzeń tej ustawy przyjmuje się, że 
musi istnieć punkt. Przepraszam, a dlaczego powiat czy 
gmina nie może określać, że to będzie mobilny punkt? 
Dlaczego to jest ustawiane pod gabinet, pod adwokata, pod 
radcę prawnego, pod siedzibę? Przecież problemy są nie 
tam, gdzie są punkty, tylko tam, gdzie są ludzie. Dlaczego 
to nie może być punkt mobilny? Dlaczego w ustawie musi 
być określane, ile będzie pieniędzy na ten punkt, jakie będą 
godziny jego otwarcia? Oczywiście wyklucza się soboty 
i niedziele, jak zauważyłem, proponuje się pięciodniowy 
tydzień pracy, a problemy przecież powstają we wszystkie 
dni. To jest moje zastrzeżenie, nie wiem, dlaczego wchodzi 
się tak głęboko, z butami w regulowanie sposobu funkcjo-
nowania tych punktów, zwłaszcza że technologia społeczna 
i technika przynoszą inne rozwiązania.

Poruszano tu sprawę art. 4. To jest sprzeczne z uzasad-
nieniem. W uzasadnieniu mówi się o niezamożnych, art. 4 
wprowadza bardzo szerokie pojęcie – mówi się tu o dwu-
dziestu jeden milionach osób – ale powiem szczerze, że 
nie do końca obejmuje ono rzeczywiście potrzebujących. 
Jeśli się mówi – i dobrze – skończyłeś sześćdziesiąt pięć 
lat, w domniemaniu chodzi o emeryta, chociaż ten wiek się 
zmienia, to ja pytam: a co z rencistą? Najbardziej uboga 
grupa ludzi. Tu przekroczone jest minimum socjalne, bo 
minimalna renta wynosi 780 zł, ale z badań GUS wynika, 
że renciści są najbardziej ubogą warstwą ludzi, bo mają nie 
tylko niską rentę, ale towarzyszy temu upośledzenie pod 
względem zdrowotnym oraz konieczność leczenia. Dlaczego 
tu nie ma rencistów? Chciałbym zapytać o to rząd.

Wprowadza się tu cezurę dla młodzieży, jak rozumiem, 
dla osób, które nie ukończyły dwudziestu sześciu lat. Do 
tej pory taki wiek się nie pojawiał, jest albo osiemnaście, 
albo dwadzieścia jeden w świadczeniach rodzinnych, dwa-
dzieścia pięć, gdy studiuje lub jest niepełnosprawny, a tu 
nagle rozszerzamy i jest dwadzieścia sześć lat. To jest nie-
równość. Prawda?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Urlopy dziekańskie się uwzględnia. Tak? Dobrze, ale 

nie każdy jest studentem. Dlaczego nie ma tu na przykład 
bezrobotnych, w przypadku których przekroczone są kry-
teria pomocy społecznej, więc taka pomoc nie może być 
im udzielona? Możemy powiedzieć o niepełnosprawnych 
w stopniu znacznym. Wreszcie, jak wykazały załączone 
tu materiały, można powiedzieć o ludziach zatrzymanych 
bądź aresztowanych. Nie mówię o więźniach, bo to jest inna 
sprawa. To są ludzie zupełnie ubezwłasnowolnieni, którzy 
najbardziej potrzebują poradnictwa prawnego. Pytanie, czy 
nowe prawodawstwo – nie wiem, bo jeszcze nie śledziłem 
– udziela tym ludziom pomocy. Tak że w tym sensie art. 4 
rzeczywiście jest niespójny i nie odpowiada na podstawowe 
potrzeby, którymi społeczeństwo powinno się kierować.

Ażeby za bardzo nie wydłużać wypowiedzi, chciałbym 
jeszcze wspomnieć o tych zarzutach, o których powie-
dzieli tu już radcy, i jeszcze jednym, który nie został tu 
udokumentowany. Prezes radców powiada – to jest w tej 
poprawce – że może tu być poradnictwo podatkowe. Po 
pierwsze, niedawno uchwaliliśmy ustawę o asystentach 
podatkowych, zgodnie z którą każdy obywatel może się 

Przewodniczący Michał Seweryński:
A od siebie coś pan senator jeszcze dodaje? Bo jeżeli 

tak, to poprosimy na piśmie, żeby było do rozpatrzenia. 
Można się zastanowić.

(Senator Aleksander Pociej: Dobrze. To ja się jeszcze 
zastanowię. Dziękuję bardzo.)

Dziękuję.
Kto z panów senatorów?
Proszę, pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Panie Przewodniczący! Szanowni Zebrani!
Prawda jest taka, że zarówno rzecznik praw obywa-

telskich, nasza komisja, jak i politycy społeczni domagali 
się wyrównania szans prawnych, zwłaszcza w odniesieniu 
do osób niezamożnych, ubogich, wszakże nie wskazywali, 
że to musi być specjalna ustawa. Może dobrze się stało, że 
rząd taką ustawę przygotował. Choć, jak widać, rodzi ona 
różne problemy, w tym tutaj może niewskazywany.

Obecnie w polskim prawodawstwie, zwłaszcza w usta-
wie o pomocy społecznej, ale nie tylko, na przykład w usta-
wie o Państwowej Inspekcji Pracy, formy pomocy prawnej 
są uregulowane. Ustawa o pomocy społecznej w art. 46 
ust. 1 wyraźnie wskazuje, że władze publiczne są zobowią-
zane prowadzić poradnictwo. Może przytoczę: poradnictwo 
specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne 
i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają 
trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywa-
niu swoich problemów życiowych bez względu na posia-
dany dochód.

Dodajmy jednak, że prawdą jest, że przybliża się naturę 
poradnictwa prawnego jako udzielanie informacji o obowią-
zujących przepisach, ale dodajmy również, że sprawa po-
radnictwa rodzinnego obejmuje problemy funkcjonowania 
rodziny, a takim problemem może być problem prawny.

Czego chcę przez to dowieść? Otóż tu następuje nakła-
danie się albo sprzeczność tych dwóch ustaw. Ta ustawa 
przyznaje prawo każdemu, niezależnie od dochodu, zwró-
cenia się przynajmniej o poradnictwo prawne, niekoniecz-
nie pomoc prawną, bo w tej ustawie, o której mówimy, 
są inne jeszcze formy, na przykład sporządzanie pisma 
procesowego, czego ustawa o pomocy społecznej nie za-
pewnia. Teraz jest pytanie. Jak to? Obywatel zwraca się 
do pomocy społecznej i jemu bez względu na dochód ta 
pomoc musi być udzielona, a tu jest druga ustawa, która 
stanowi, że tobie tej pomocy nie udzielimy, bo nie speł-
niasz kryterium. Jak będzie interpretowana ta pomoc? Tu 
zwracam się do rządu.

Oczywiście tu jest właściwość gmin, a w tej ustawie 
powiatów, chociaż mówi się o porozumieniu powiatów 
z gminami. W moim przekonaniu gmina jest tym lepszym 
i bliższym organizmem, który może udzielić takiej pomocy, 
przede wszystkim ma możliwość weryfikacji, ośrodki czy 
placówki pomocy społecznej mają połączone bazy dotyczące 
interpretowania, dochodzenia, określenia, powiedzmy, statu-
su niezamożności. Nawiązuję tu również do tego, o co wnosił 
pan z organizacji. Tu jest podstawowa sprzeczność.
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swoje problemy, ale one wszystkie się łączą z tym okręgiem 
przemysłowym. W związku z tym człowiek, który udziela 
takich porad, musi świetnie znać te problemy i nawet musi 
mówić gwarą, bo nikt się do niego nie zwróci, to musi być 
swój człowiek.

Myślę, że senator, poseł to właściwy adres, pod który ci 
ludzie mogliby się udawać, z tego powodu, że głosowali na 
tego człowieka. To by bardzo dobrze służyło, pozwoliłoby to 
tych najbiedniejszych ludzi na Śląsku tego nauczyć i przy-
wrócić im wiarę w jakikolwiek urząd. A jednocześnie bardzo 
dobrze by to zrobiło – ja jestem bezpartyjny, niezależny – 
parlamentarzystom partyjnym, którym byłoby się o wiele 
trudniej oderwać od społeczeństwa. Podejrzewam, że taki 
prawnik w moim biurze musiałby dobrze znać teren – ja nie 
mówię, że musiałby być Ślązakiem – a przez to ja również 
mógłbym tym ludziom, petentom bardziej pomagać. Mnie 
się wydaje, że to jest miejsce naturalne, jeśli chodzi o tę 
ustawę, która jest ustawą bardzo ważną, i znacznie przy-
bliżyłoby to ludzi do władzy a władzę do ludzi.

Ja oczywiście schodzę już z polityki, ale powtarzam, że 
dla mnie to była największa ułomność, jakby niestosowność 
i idąca za tym jałowość. Ja właściwie nic nie mogłem dla 
tych ludzi robić, nie mogłem pomagać w takiej skali, w ja-
kiej to było możliwe. Ja oczywiście robiłem, co było można, 
ale proszę sobie wyobrazić, że oni często przychodzili do 
mnie dlatego, że ja byłem stamtąd.

Pamiętam, parę lat temu przyszła do mnie para bardzo 
starych ludzi, bardzo starych, którzy się ośmielili przyjść, 
kompletnie bezradnych wobec prawa, bo oni na prawo 
nigdy nie liczyli. Powiedzieli mi, że sześćdziesiąt lat temu 
został wybudowany stadion dla klubu Zagłębie na terenie 
Katowic Szopienic – ten klub zresztą już upadł, w ogóle 
go nie ma – i zapytali, co oni mają zrobić, ponieważ pod 
tym stadionem są ich dawne pola. Co oni mają zrobić? 
Tak jak mówię, są takie sprawy, których gdzie indziej nie 
ma, jest tu jeszcze całe dziedzictwo tego socjalistycznego 
traktowania człowieka.

Wydaje mi się, że ta ustawa jest bardzo ważna. Zwracam 
jednak uwagę, że te miejsca muszą być lokowane tam, gdzie 
władza jest blisko ludzi. To może być gmina, ale mnie się 
wydaje, że bardzo dobrze uczyniłoby Polsce coś takiego. 
Proszę sobie wyobrazić taki pejzaż, że w każdym biurze 
senatora – ja już nie mówię o Sejmie – jest taki punkt 
i ludzie przychodzą ośmieleni, czują, że to jest niejako ich 
miejsce, i rzeczywiście nie tylko im się radzi, ale im się 
pomaga wybrnąć z wielu sytuacji. Patrząc jeszcze dalej, to 
na Śląsku, gdzie – jak państwo wiecie – są różne problemy 
społeczne, związane również z przebudzeniem się tożsa-
mości lokalnej, bardzo by służyło tożsamości społecznej, 
zresztą nie tylko w tym regionie.

Wnoszę, żeby również o tym pomyśleć, ponieważ to 
byłoby służebne. Chodziłoby się nie do urzędu, tylko do 
biura swojego senatora czy posła, żeby dostać to, czego on 
dzisiaj nie może dać. To jest sto etatów na początek i samo-
regulacja w terenie. To może być w formie dyżuru dwa razy 
w tygodniu, jeśli będzie taka potrzeba. Na dyżurze byłby 
człowiek, który udziela porad, a gdyby było trzeba, to jest 
do pomocy senator, z którym wspólnie można próbować 
rozwiązać problem. To oczywiście wygląda różnie, bo są 
inne regiony Polski, które mają swoje specyfiki, ale moim 

zwrócić do o pomoc, każdy obywatel, każda osoba fizycz-
na i oczywiście prawna. Pytanie: po co w tej sytuacji tutaj 
poradnictwo podatkowe, zwłaszcza świadczone przez orga-
nizacje pozarządowe, przeznaczamy na to nawet specjalne 
pieniądze, skoro w innym miejscu może to być zrobione 
bezpłatnie i bez ograniczeń?

Proszę państwa, mam jeszcze takie zastrzeżenie. Ustawa 
mówi o każdej osobie fizycznej. Zawsze mam z tym proble-
my. Czy to oznacza, że również cudzoziemcy będą mogli 
się zwracać w sprawach wynikłych na przykład z braku 
pomocy w ich kraju? Czy jesteśmy w stanie tak to zor-
ganizować, żeby tym osobom, rezydentom podatkowym 
w Polsce udzielać takiej pomocy? To jest pytanie do rządu. 
Może teraz jest już taka formuła, że przez to rozumie się, 
że wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogą korzystać 
z takiej pomocy.

O VAT mówił już mój szanowny przedmówca. Nie jest 
rozstrzygnięta sprawa opodatkowania podatkiem VAT tych 
usług, a sprawa jest bardzo istotna.

Proszę państwa, jest jeszcze pytanie o organizację, o po-
rozumiewanie się powiatów z gminami. Czy to nie będzie 
rodziło jakichś napięć? Wiadomo, pochodzę z okręgu wy-
borczego, gdzie jest wojna między powiatem a miastem, 
czyli gminą. Ze względu na ograniczenia czasowe wszyst-
kich dylematów tu nie przedstawiam. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy panowie senatorowie mają jeszcze jakieś uwagi?
(Senator Kazimierz Kutz: Ja bym jeszcze chciał…)
Pan senator Kutz.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kutz:
Chciałbym wrócić do tematu, który poruszył mój przed-

mówca, a mianowicie chodzi mi o lokalizację, o to, gdzie 
powinny być te punkty porad. Ja mam swoje doświadczenie 
z Katowic, z Górnego Śląska. Biuro mam w bardzo biednej 
dzielnicy, w bardzo starym domu, jeszcze sprzed I wojny 
światowej. Każdy poseł, senator jest człowiekiem zaufania 
publicznego, on jest wybierany przez ludzi, którzy mają te 
potrzeby. Na podstawie doświadczeń, które mam, wiem, że 
było dla mnie rzeczą niesłychanie ułomną i żałosną to, że nie 
było takiego punktu w moim biurze. Myślę, że powinien tam 
być etat dla prawnika, który to robi, pod moim skrzydłem 
i z mojego wyboru. Zwłaszcza na tym terenie, o którym 
mówię. A to jest wielki problem na Śląsku, bo w tym kotle 
postindustrialnym jest parę milionów ludzi, tej biedoty, 
która została po zamkniętych kopalniach i hutach.

Ci ludzie, którzy do mnie przychodzili, to przede 
wszystkim ci ludzie najbiedniejsi i jakby troszeczkę auto-
chtoniczni, którzy nie mają zaufania ani do urzędu, ani do 
swoich, podejrzewam, posłów czy senatorów. W związku 
z tym dla mnie było zadziwiające to, że oni przychodzi-
li do mnie w sprawach, które na tym terenie są dziwne. 
W ogóle te sprawy są dziwne, dlatego że na Śląsku jest 
tak, że tam są niejako trzy grupy społeczne, jest grupa 
stara, autochtoniczna i są grupy przyjezdne, które mają 
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nie zgłosi się żaden chętny adwokat, żaden radca prawny, 
żaden aplikant adwokacki, który będzie chciał zawrzeć 
taką umowę. Gdyby tak się stało, to starosta ma swoich 
pracowników, którzy mają odpowiednie przygotowanie do 
tego, żeby udzielać takiej pomocy. Ale to są szczegóły, nie 
chcę w nie wchodzić, bo nie mam propozycji konkretnej 
poprawki.

Mnie się wydaje, że niezmiernie istotna jest uwaga 
dotycząca tego, czy pierwsze pismo, pismo wszczynające 
postępowanie sądowe czy administracyjne, może być przy-
gotowywane w tym trybie, bo zgadzam się, że w pewnych 
przypadkach jest to pismo najważniejsze. W tej sytuacji do 
pana prezesa miałbym takie pytanie. A w jaki sposób bez 
tego uprawnienia ma sformułować takie pismo człowiek, 
który jest biedny i który nie potrafi tego zrobić sam? On 
może dostać bezpłatną pomoc prawną dopiero po wszczęciu 
postępowania.

(Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej Rafał Dębowski: 
Nie.)

Panie Prezesie, przepraszam, to było pytanie retoryczne, 
już nie ma czasu…

(Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej Rafał Dębowski: 
Ale ja odpowiem: pkt 5. On mówi o pisaniu wniosków o wy-
znaczenie pełnomocnika z urzędu. To jest uregulowane.)

Panie Prezesie, to jest sprawa, o której nie będziemy już 
dyskutować. Ja wskazuję to tylko jako jeden z punktów, 
nad którymi trzeba się dobrze zastanowić. Być może można 
to zrobić w taki sposób: zastrzec, że takie pismo pierwsze 
może sporządzić tylko adwokat lub radca prawny, ale – 
jak powiadam – być może. Krótko mówiąc, jest naprawdę 
wiele spraw do przemyślenia.

Pan senator Pociej zapowiedział, że po przemyśleniu 
może złoży jeszcze jakieś poprawki. Ja zapowiadam, że 
złożę projekty konkretnych poprawek, ale w tej chwili 
nie jestem w stanie ich sformułować. W tej sytuacji nie 
możemy nad tym dalej procedować.

Moja propozycja dla panów senatorów jest taka, żeby-
śmy po dzisiejszej debacie, bardzo obszernej, wnikliwej, 
przemyśleli, czy i jakie poprawki będziemy składać, i że-
byśmy te poprawki przekazali do Biura Legislacyjnego. 
Myślę, że Biuro Legislacyjne również ma pełen spis uwag, 
które były zgłoszone pod adresem proponowanych po-
prawek. Wobec tego proponuję, żeby zarządzić przerwę 
w rozpatrywaniu tego punktu do ponownego opracowania 
pełnego zestawu poprawek. Gdy zostanie on opracowany, 
będziemy kontynuować pracę nad tą ustawą.

Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Przewodniczący, ja wstrzymałem się ze sformu-

łowaniem jednej z poprawek, bo oczekiwałem na odpo-
wiedź od pani minister. Jak pan pamięta, zadałem pani 
minister pytanie, które chciałbym jeszcze raz powtórzyć 
i doprecyzować. Jaka logika stała za wskazaniem dwóch 
odrębnych sposobów udzielania nieodpłatnych porad praw-
nych? Dlaczego państwo tam, gdzie jest to bezpośrednio 
organizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, 
zostawiacie tylko fachowców, a tam, gdzie jest organizacja 
pozarządowa, wstawiacie ludzi bez tych kwalifikacji?

zdaniem trzeba to niesłychanie wtapiać w naturalne struk-
tury społeczne, gdzieś między społeczeństwem a samo-
rządami i takimi miejscami, jak biura parlamentarzystów, 
których oni sami wybierali. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Panowie Senatorowie, jeszcze ja zabiorę głos jako 

dyskutant.
Chciałbym powiedzieć, że długotrwały przebieg naszej 

dyskusji nad punktem trzecim świadczy o tym, że jest to 
ustawa nie tylko bardzo potrzebna, ale i niełatwa. Nasza 
komisja, jak panowie senatorowie pamiętają, z inspiracji 
rzecznika praw obywatelskich była gotowa zająć się przy-
gotowaniem własnego projektu ustawy w tej sprawie, ale 
dowiedziawszy się, że rząd przygotowuje projekt, posta-
nowiliśmy rządu nie wyręczać, i teraz mamy ten projekt, 
który został przez rząd przygotowany.

Dyskusja dowodzi tego, że istnieją bardzo poważne 
wątpliwości co do kluczowych zagadnień tej ustawy. Po 
pierwsze, jest wątpliwość co do tego, jak ma być ozna-
czony krąg osób uprawnionych do bezpłatnej pomocy 
prawnej. Przychylam się do krytycznych uwag, ten za-
kres podmiotowy jest wyznaczony źle, nie odpowiada 
on istocie ustawy. Istota ustawy była taka, że to ma być 
prawo ubogich. Gdy sprawa jest w sądzie, ta sprawa jest 
uregulowana, można uzyskać bezpłatną pomoc prawną. Tu 
chodzi o pomoc na etapie przedsądowym, przedproceso-
wym, mam na myśli także proces administracyjny. To jest 
bardzo niejasne i wiele uwag, które zostały tu przedstawio-
ne, daje podstawę do tego, żeby sformułować poprawki 
lepiej określające ten krąg.

Po drugie, jest wątpliwość, jeśli chodzi o krąg osób 
uprawnionych do udzielania porad. Tu również bardzo 
jasno musi być przedstawiony krąg osób uprawnionych, 
z uwzględnieniem, co nie znaczy, że z zatwierdzeniem, 
uwag krytycznych, które zostały tu przedstawione.

To samo dotyczy tego, kto ma wskazywać kandydatów. 
Ja mam osobiście poważne wątpliwości co do tego, czy ma 
sens zawieranie umów w tej sprawie z radami adwokackimi, 
z radami radców prawnych. Przecież porad mają udzielać 
konkretne osoby. Co to znaczy, że zawrze się umowę, na 
mocy której dziekan rady adwokackiej wskaże osoby, które 
miałyby świadczyć bezpłatną pomoc, i z nimi też trzeba 
zawrzeć umowę? Co to znaczy? Czy bez tego wskazania 
taka umowa zawarta ze starostą byłaby nieważna? Co to jest 
to wskazanie? Czy po stronie adwokata nie ma zdolności 
prawnej do tego, żeby on sam się zobowiązał do udzielania 
takiej pomocy? Mieszanie w to wszystko rady adwokackiej 
jest moim zdaniem bardzo wątpliwe. Owszem, rozumiem, 
że można się zwrócić z jakimś apelem, żeby rada adwo-
kacka pomogła, rozpowszechniła wśród swoich członków 
informacje o potrzebie włączenia się w proces udzielania 
pomocy prawnej, ale to tyle.

Jeżeli rząd uważa, że administracja terenowa powin-
na zorganizować bezpłatną pomoc prawną, to powinna 
to zrobić administracja terenowa. A to, z kim ona będzie 
w tej sprawie współpracować i w jaki sposób będzie zdo-
bywać poparcie dla tego zadania, to jest jej sprawa. Może 
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Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Monika Zbrojewska:
Tak.
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowna Komisjo!
Ja powiem w ten sposób. Mianowicie kształt tej ustawy 

został w ostatecznym rozrachunku zaakceptowany przez 
Radę Ministrów, czyli to nie są tylko i wyłącznie rozwią-
zania wylansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 
Projekt tej ustawy był poddany szerokim konsultacjom i zo-
stały wyważone wszystkie argumenty, które były podane 
w ramach tychże uzgodnień. W ostatecznym rozrachunku 
ta ustawa przybrała taki, a nie inny kształt.

Oczywiście jest jeszcze kwestia podania bardziej szcze-
gółowych informacji. W tej sytuacji prosiłabym o udziele-
nie głosu panu dyrektorowi.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Przepraszam, momencik.
Czy panowie senatorowie chcieliby jeszcze zabrać głos?
Jeżeli nie, to – jeśli nie usłyszę słowa sprzeciwu – nie 

poddaję pod głosowanie swojej propozycji, żeby przerwać 
w tym momencie rozpatrywanie punktu trzeciego dotyczą-
cego ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej.

Czy panowie senatorowie życzą sobie głosowanie? 
Jeżeli będzie choć jeden głos za tym, żeby głosować nad tą 
sprawą, to poddam ją pod głosowanie. Nie ma sprzeciwu.

Wobec tego ogłaszam, że podjęcie dalszego postępo-
wania w sprawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej 
nastąpi najprawdopodobniej 21 lipca o godzinie 20.00, 
a więc bez zbędnej zwłoki. Nie możemy wcześniej, po-
nieważ mamy już wyznaczone inne posiedzenie. Zatem 
spotkamy się 21 lipca o godzinie 20.00, po zakończeniu 
międzynarodowego kolokwium w sprawie Agencji Praw 
Podstawowych, ponieważ zaczyna się ono późno po po-
łudniu, a wcześniej jest posiedzenie. To taki orientacyjny 
termin. Oczywiście wszystkie zainteresowane podmioty 
rządowe i pozarządowe zostaną powiadomione o konkret-
nym terminie, o konkretnej godzinie.

Zamykam debatę w punkcie trzecim.
Zaraz przejdziemy do pracy nad punktem czwartym: 

rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach są-
dowych.

Minuta na zmianę miejsc.
(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Wznawiam posiedzenie komisji.
(Rozmowy na sali)
Proszę o zachowanie spokoju, nie możemy mówić 

wszyscy jednocześnie.
Przed nami punkt czwarty: rozpatrzenie ustawy o zmia-

nie ustawy o kuratorach sądowych.
Ustawa o zmianie ustawy o kuratorach sądowych jest to 

projekt poselski, którego celem jest uszczegółowienie za-
kresu obowiązków kierownika zespołu kuratorów sądowych 
w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

I drugie pytanie, rozwinięcie pierwszego. Po co w ogóle 
był pomysł, żeby wprowadzać udzielanie porad prawnych 
przez ludzi, którzy nie dają całkowitej rękojmi w zakresie 
ich udzielania ani z punktu widzenia fachowości, ani odpo-
wiedzialności za utrzymanie tajemnicy udzielonej porady 
prawnej?

Przewodniczący Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Jeżeli pan teraz oczekuje odpowiedzi od pani minister, 

to będziemy dalej procedować, a jeżeli nie, to zarówno my, 
jak i ministerstwo będziemy mogli się odnieść do kom-
pletu poprawek, który przygotujemy na następne posie-
dzenie, ponieważ zostaną one udostępnione przez Biuro 
Legislacyjne ministerstwu.

Czy pan senator chciałby kontynuować rozmowę nad 
swoimi pytaniami?

Senator Aleksander Pociej:

Ja wiem, że rządowi zależy na tym, aby ta ustawa jak 
najszybciej weszła w życie. Tu pozostawiam wybór. Czy 
mamy robić przerwę, czy odpowiedź na pytanie skierowane 
do rządu… Jeżeli przedstawiciele rządu mogą mi dzisiaj 
udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania… Przepraszam, 
Panie Przewodniczący, ja się wtedy zastanowię, jak będę 
głosował nad tym, czy robić przerwę.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Rozumiem, tak.
To zanim poprosimy panią minister o wypowiedź, jesz-

cze pan senator Rulewski zabierze głos.
Proszę.

Senator Jan Rulewski:

Ja uważam, że wniosek pana przewodniczącego jest 
trafny. Mówię to również wbrew memu interesowi, bo 
złożyłem poprawki, ale uważam, że to nie jest skończo-
na lista poprawek, nie tylko moich, ale również innych 
członków komisji. Jest tylko problem, jak rząd zareaguje 
na te zgłaszane w trakcie debaty pytania, czy to może być 
po posiedzeniu komisji, bo przecież taka forma też jest 
możliwa, jeśli rząd nie jest przygotowany, czy też teraz 
udzieli odpowiedzi. Ja przyjmuję każdą formę po to, żeby 
móc trafnie formułować poprawki.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Panie Senatorze, ja właśnie miałem zamiar zapytać rów-
nież o to, czy pani minister chciałaby się odnieść także do 
tego, co zostało powiedziane w trakcie debaty, zanim bym 
poddał pod rozwagę naszą decyzję o przerwaniu procedo-
wania nad tą sprawą.

Czy pani minister chciałaby się wypowiedzieć?
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Przewodniczący Michał Seweryński:
Proszę o krótką wypowiedź.

Dyrektor Departamentu 
Budżetu i Efektywności Finansowej 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jan Paziewski:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Ja chcę stanowczo podkreślić, że projekt budżetu sądów 

nie ma możliwości, nie zakłada możliwości sfinansowa-
nia obowiązku utworzenia sekretariatów sądowych w każ-
dym zespole kuratorskiej służby sądowej. Koszt takiego 
przedsięwzięcia sięgałby 4 milionów 300 tysięcy, nawet 
4,5 miliona zł. Kwota sama w sobie może nie wydawać się 
wysoka, ale już w innych ustawach nałożono wiele innych 
obowiązków obciążających budżet sądów na rok 2016. 
Najistotniejsze z nich to zmiana procedury postępowania 
karnego…

Przewodniczący Michał Seweryński:

Panie Dyrektorze, dziękuję.
Ja wiem, że pan mówi, że nie ma na to pieniędzy. To 

jest jasny komunikat. W tej sytuacji chciałbym się dowie-
dzieć, jeśli wolno w tym miejscu zadać pytanie, jak duże są 
różnice pomiędzy tymi zespołami kuratorskimi. Może pani 
minister o tym powie albo ktoś z doradców pani minister. 
Chodzi o to, żebyśmy mieli świadomość, ile może być 
zespołów liczących mniej niż dziesięciu kuratorów, a ile 
takich, które mają ich więcej.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Monika Zbrojewska: Oddaję głos panu dyrektorowi.)

Proszę bardzo.

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Wykonania Orzeczeń i Probacji 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Rafał Reiwer:

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Panowie 
Senatorowie! Szanowni Państwo!

Rafał Reiwer, zastępca Dyrektora Departamentu 
Wykonania Orzeczeń i Probacji.

Pozwolę sobie przytoczyć dane dotyczące liczebności 
zespołów, wielkości ich składów. Jeżeli chodzi o zespoły 
liczące od jednego do czterech kuratorów, to jest dwa-
dzieścia pięć takich zespołów, co stanowi 4% wszystkich, 
zespołów liczących od pięciu do sześciu kuratorów jest 
siedemdziesiąt pięć, od siedmiu do ośmiu – sto osiemna-
ście, co stanowi 22%, od dziewięciu do dziesięciu – sto 
trzydzieści trzy zespoły, ich jest najwięcej, stanowi to 25%, 
jedenastu lub dwunastu kuratorów – osiemdziesiąt cztery 
zespoły, co stanowi 15% wszystkich, od trzynastu do dwu-
dziestu – sto jeden zespołów, 19% wszystkich, i powyżej 
dwudziestu jeden kuratorów – cztery zespoły, co stanowi 
1% wszystkich. Dziękuję.

Czy ze strony Sejmu albo ze strony rządowej jest osoba 
uprawniona do zabrania głosu w tej sprawie?

Jeżeli pani minister chciałaby się wypowiedzieć w tej 
sprawie, to bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Monika Zbrojewska:
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowna Komisjo!
Zmiany, które są planowane w ustawie o kuratorach 

sądowych, są konsekwencją rozstrzygnięcia Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2014 r., kiedy to 
Trybunał orzekł o niezgodności rozporządzenia ministra 
sprawiedliwości z 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu 
wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów 
sądowych w sprawach karnych wykonawczych w odnie-
sieniu do obowiązku zawodowego kuratora sądowego wo-
bec kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej oraz 
uprawnień tego ostatniego z art. 41 ust. 1 ustawy o kurato-
rach sądowych, a także z art. 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks karny wykonawczy, jak i na kanwie art. 92 ust. 1 
zdanie pierwsze konstytucji.

Fakt wydania tego rozstrzygnięcia i to, że Trybunał 
stwierdził ową niezgodność, oczywiście zainspirowało, 
automatycznie wymusiło konieczność podjęcia stosownych 
prac legislacyjnych, zmierzających do dokonania zmian 
w tym zakresie. W związku z powyższym te zmiany są 
planowane.

Są to tak naprawdę zmiany odnoszące się do art. 40a, 
który mówi o pewnych kwestiach związanych z funkcjo-
nowaniem kierownika zespołu, o tym, że jeżeli będzie on 
nieobecny, to zastępuje go zastępca kierownika zespołu, 
a który wcześniej jest powoływany, ewentualnie odwoły-
wany przez prezesa sądu okręgowego na wniosek kuratora 
okręgowego po zasięgnięciu opinii prezesa sądu rejonowe-
go. Nadto w ramach tej nowelizacji precyzuje się, co należy 
do działań tegoż zespołu. Jest tu jeszcze kwestia art. 42, 
który odnośnie do obsługi biurowej zespołów kuratorskich 
stanowi, że są to sekretariaty.

Sytuacja wygląda tak, że w zasadzie stanowisko rzą-
du, ministerstwa jest tutaj jednoznaczne. A mianowicie 
poprawki są akceptowane, z wyjątkiem, z zastrzeżeniem 
co do jednej poprawki, do której się nie przychylamy, 
a która by zakładała, że w każdym przypadku funkcjo-
nowania zespołu musi być tworzony sekretariat. Nasze 
stanowisko jest takie, że prezes sądu rejonowego będzie 
mógł – byłoby to uprawnienie fakultatywne – utworzyć 
sekretariat zespołu, a będzie musiał to zrobić, byłoby to 
obligatoryjne, jeżeli w skład tego zespołu będzie wchodziło 
więcej niż dziesięciu kuratorów. Zatem kwestia obsługi 
wyglądałaby tak: powyżej dziesięciu – obligatoryjnie, po-
niżej – fakultatywnie.

Ministerstwo zgłasza to zastrzeżenie, proponuje wpro-
wadzenie takiej poprawki. Ona jest uzasadniona w dużej 
mierze kwestią finansową. Jeśli chodzi o kwestie finansowe, 
budżetowe i może w większym zakresie kwestie moty-
wów, ratio legis tej propozycji, to oddałabym głos panu 
dyrektorowi Paziewskiemu, który zajmuje się sprawami 
budżetowymi.
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naprawdę wiele, ponieważ ona już raz rozwiązała istotny 
problem kuratorski, dotyczący udziału profesjonalnego 
obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym. To rozwiązanie 
było bardzo korzystne, ponieważ likwidowało niekonsty-
tucyjny przepis.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Panie Przewod-
niczący, proszę przejść do teraźniejszości.)

Odniosę się do kwestii sekretariatów, bo ona jest tutaj 
najbardziej istotna. Pragnę przypomnieć, że 1 lipca weszła 
w życie bardzo szeroka nowelizacja prawa karnego. Ta 
nowelizacja nakłada tak na kierownika zespołu, jak i na 
kuratorów sądowych wiele obowiązków, także tych, które 
są związane stricte z pracami biurowymi. Jesteśmy jedyną 
grupą, która zajmuje się wykonywaniem kar nieizolacyj-
nych, a ta nowelizacja dotyczy wyłącznie kar nieizolacyj-
nych. Nie ma innej grupy, która by to wykonywała.

Proszę państwa, wygląda to tak. Dostajemy nowe obo-
wiązki, a nie jesteśmy zaopatrzeni w narzędzia, które po-
zwalają nam je wykonywać. Brak sekretariatów w sposób 
faktyczny powoduje zapaść i stwarza warunki, które mogą 
budzić wątpliwości odnośnie do sukcesu tej nowelizacji. 
A przecież było to sztandarowe posunięcie, które popie-
raliśmy, ponieważ kary nieizolacyjne są jak najbardziej 
słusznym kierunkiem.

Proszę państwa, jeżeli chodzi o fakultatywne tworzenie 
sekretariatów sądowych, to pragnę przypomnieć, że usta-
wa o kuratorach sądowych funkcjonuje od czternastu lat 
i ten zapis o fakultatywnych sekretariatach jest tam od lat 
czternastu. Obecnie 40% zespołów kuratorskich nadal nie 
ma zapewnionej profesjonalnej obsługi biurowej, zatem te 
obowiązki wykonują kuratorzy zawodowi, którzy powinni 
wykonywać obowiązki merytoryczne, pracując ze skazany-
mi czy osobami poddanymi ich oddziaływaniu.

Jeśli chodzi o propozycję, którą zgłosiła strona mini-
sterialna, dotyczącą tworzenia sekretariatów w przypadku 
zespołów większych niż dziesięcioosobowe, to my prze-
analizowaliśmy, ilu zespołów dotyczyłoby to rozwiązanie. 
Ono dotyczyłoby trzydziestu sześciu zespołów, które nie 
mają zapewnionej pełnej obsługi biurowej. Spośród tych 
trzydziestu sześciu zespołów pięć zespołów nie ma żadnej 
obsługi biurowej, nawet w jakimś szczątkowym wymiarze. 
To jest pięć zespołów w skali kraju, czyli niespełna 1%. 
Rozwiązanie, które proponuje strona ministerialna, daje 
furtkę, ale absolutnie nie rozwiązuje problemu, który od 
wielu lat jest problemem środowiska kuratorskiego.

Takie brzmienie przepisu w naszej ocenie budzi jeszcze 
jedną wątpliwość. Jeżeli prezesi sądów będą ten przepis 
czytali literalnie, to w tych zespołach, które liczą mniej niż 
jedenaście osób, a w których obecnie funkcjonuje sekreta-
riat sądowy, zostanie on zniesiony, a etat, który był przypo-
rządkowany do zespołu kuratorskiego, zasili na przykład 
wydział, ponieważ cały czas są deficyty w zakresie obsługi 
sędziowskiej.

Tak że, Szanowna Wysoka Komisjo, Szanowny Panie 
Przewodniczący, jako przedstawiciele Krajowej Rady 
Kuratorów apelujemy, prosimy o przyjęcie ustawy w takim 
brzmieniu, w jakim została ona przyjęta podczas trzecie-
go czytania, czyli z poprawką dotyczącą obligatoryjnego 
tworzenia sekretariatów. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Jeżeli dobrze zrozumiałem wypowiedź pani minister, 

oznaczałoby to, że na podstawie upoważnienia w ust. 4 
minister sprawiedliwości miałby w rozporządzeniu okre-
ślić zasady powoływania tych sekretariatów. Tak? Z tego, 
co rozumiem, pani minister jest za skreśleniem w art. 42 
ust. 2, bo tam wyraźnie mówi się o tym, że każdy zespół 
kuratorski…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Monika Zbrojewska: Panie Przewodniczący, może oddam 
głos panu dyrektorowi, żeby to sprecyzował.)

Jaka to miałaby być poprawka?

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Legislacyjnego 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Wojciech Ulitko:
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Jeśli moglibyśmy, to chcielibyśmy zaproponować przy-

wrócenie brzmienia zmiany dotyczącej art. 42 w wersji wy-
pracowanej przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka. Zmiana ta obejmowała nie nadanie całego nowe-
go brzmienia art. 42, a jedynie zmianę ust. 2 w art. 42 poprzez 
nadanie mu następującego brzmienia: „Prezes sądu rejono-
wego może utworzyć sekretariat zespołu, a jeżeli w skład 
zespołu wchodzi więcej niż dziesięciu kuratorów sądowych, 
prezes sądu rejonowego tworzy sekretariat zespołu”.

Druga zmiana dotycząca art. 42 dotyczyłaby uchyle-
nia ust. 3. W aktualnym brzmieniu ust. 3 art. 42 stanowi, 
że w przypadku utworzenia sekretariatu, o którym mowa 
w ust. 2, jego pracami kieruje kierownik zespołu. Propozycja 
uchylenia ust. 3 związana jest z nadaniem nowego brzmie-
nia przepisowi określającemu zadania kierownika zespołu, 
gdzie między innymi wskazujemy, że nadzorowanie prac 
biurowych jest jego zadaniem. Stąd też uzasadnione jest 
uchylenie ust. 3.

Tak więc propozycja dotyczyłaby nadania nowego 
brzmienia tylko ust. 2 w art. 42, a nie całemu art. 42. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Czy kuratorzy są reprezentowani?
Proszę bardzo. Wszystkie trzy osoby chcą mówić w imie-

niu kuratorów? Jedna. Myślę, że kuratorzy mówią jednym 
głosem. Nie ma różnych stanowisk, bo jeśli są różne…

Proszę bardzo.

Zastępca Przewodniczącego 
Krajowej Rady Kuratorów 
Grzegorz Kozera:
Tak.
Grzegorz Kozera, zastępca przewodniczącego Krajowej 

Rady Kuratorów.
Przede wszystkim bardzo dziękujemy za umożliwienie 

nam udziału w dzisiejszym posiedzeniu. Mamy do zawdzię-
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pkt 13 mowa jest o tym, że zadaniem kierownika zespołu 
jest nadzorowanie obsługi biurowej zespołu. Tutaj nie ma 
mowy o żadnym sposobie.

Dlatego przepis ten na pewno wymaga przemyślenia 
i przeredagowania. A w ogóle zasadne staje się posta-
wienie pytania, czy ten przepis jest niezbędny, dlatego 
że kwestie…

(Przewodniczący Michał Seweryński: Właśnie, zbędny 
czy niezbędny, bo nie ma tego w opinii.)

Już dopowiadam. Wydaje nam się, że przepis ten jest 
w istocie zbędny, dlatego że kwestie tego, jak funkcjonują 
sekretariaty zespołów kuratorskich, określone zostały już 
w instrukcji kancelaryjnej, która została wydana na pod-
stawie przepisów prawa o ustroju sądów powszechnych. 
Tam oczywiście będą potrzebne pewne korekty, jeżeli 
wprowadzimy obligatoryjne powołanie sekretariatów, ale 
kwestia biurowości została tam uregulowana wyczerpująco 
i wydaje się, że wprowadzenie tu takiego przepisu zrodzi 
więcej wątpliwości niż wyjaśni.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Jasne. Proszę 
dalej.)

Ostatnia kwestia, jeśli chodzi o art. 42, dotyczy ust. 4. 
Abstrahuję tu już od tego, czy to minister sprawiedliwości 
powinien określać w drodze rozporządzenia liczbę eta-
tów, bo kwestie etatyzacji i rozmieszczenia poszczegól-
nych etatów są już pozostawione prezesom, a w zasadzie 
dyrektorom sądów, ale proponujemy tu dokonanie zmian 
redakcyjnych.

Oczywiście etat to jest rzeczownik policzalny, w związ-
ku z tym powinna to być liczba etatów, tak jak zresztą jest 
w dalszej części przepisu. Proponujemy też, aby konse-
kwentnie posługiwać się skrótem „zespół”, a nie sformu-
łowaniem „zespół kuratorski”, czyli chodzi o wykreślenie 
trzech wyrazów: „kuratorskiego”, „kuratorskich” i „kura-
torskim”.

Kwestia wejścia ustawy w życie, to jest art. 2. Biuro 
Legislacyjne ma następującą uwagę. Jeżeli czynimy wyją-
tek dla art. 42 ust. 4, czyli przepisu, który upoważnia mini-
stra do określenia liczby etatów w sekretariatach zespołów, 
to jak możemy przyjąć – to jest oczywiście pytanie reto-
ryczne – że przepisy, które nakładają obowiązek utworzenia 
sekretariatów, wchodzą w życie po upływie czternastu dni 
od ogłoszenia ustawy. Jest to oczywista sprzeczność i nale-
żałoby to wyeliminować w ten sposób, że art. 42 w całości 
wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Jest tu jeszcze kwestia tego, czy ewentualnie przepis 
w lit. c z pktu 2 art. 1 nie powinien wejść w życie w tym 
samym terminie, ale to wolałabym już pozostawić do oce-
ny ministerstwa, gdyż to jest uwaga trochę wzorowana 
na tekście komisyjnym, bo tam te kwestie były ze sobą 
powiązane. Stąd takie zastrzeżenie. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Dziękuję bardzo.
Panowie Senatorowie?
Pan senator Rulewski zgłasza się pierwszy, potem pan 

senator Mamątow.
Proszę.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Biuro Legislacyjne.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Dziękuję.
Szanowni Państwo!
Chciałabym się odnieść do tekstu, który został przedło-

żony Senatowi, dlatego że w naszej ocenie on niestety wy-
maga korekty i to nie tylko redakcyjnej, ale też dalej idącej, 
jeśli chodzi chociażby o termin wejścia ustawy w życie.

Jeśli chodzi o zmiany redakcyjne, to w art. 42 w ust. 1 
jest sformułowanie: „obsługę biurową zespołów kurator-
skich stanowią sekretariaty”. W naszej ocenie dotychcza-
sowe brzmienie art. 42 ust. 1, gdzie mowa jest o tym, że 
czynności z zakresu obsługi biurowej wykonują, jest bar-
dziej prawidłowe, jeśli chodzi o zasady języka polskiego. 
Niezależnie od tego trzeba wskazać, że ustawa posługuje 
się skrótem przewidzianym w art. 39 ust. 1, zespoły ku-
ratorskiej służby sądowej określa się po prostu mianem 
zespołów. Dlatego biuro proponuje, żeby temu przepisowi 
nadać brzmienie: „czynności z zakresu obsługi biurowej 
zespołu wykonuje sekretariat zespołu”.

W naszej ocenie zamiana występującej tu liczby mno-
giej na pojedynczą jednocześnie przesądzi o tym, że każdy 
z zespołów ma sekretariat zespołu. W związku z tym zbęd-
ny byłby ust. 2, który jest obarczony nie tylko tą wadą, że 
nie posługuje się prawidłowym skrótem „zespół”, a mówi 
o zespole kuratorskim, ale posługuje się też wyrazem „każ-
dy”, którego w przepisach powinniśmy unikać, skoro do-
tyczy to całej grupy podmiotów.

Zatem dzięki propozycji poprawki, którą Biuro 
Legislacyjne zawarło w punkcie pierwszym opinii, do-
konalibyśmy zmian raczej redakcyjnych, chodzi o dosto-
sowanie tekstu ustawy do zasad techniki prawodawczej. 
Jednocześnie chcę podkreślić, że nie jest zamiarem Biura 
Legislacyjnego przesądzenie, jakoby dla poszczególnych 
zespołów nie miałoby być odrębnych sekretariatów. Naszym 
zdaniem właśnie użycie liczby pojedynczej to przesądzi 
i wtedy ust. 2 jest zbędny. To jest pierwsza uwaga.

Druga uwaga dotyczy art. 42 ust. 3. Tutaj pojawiają 
się pewne problemy związane ze stosowaniem tego prze-
pisu. Tak naprawdę nie do końca wiadomo, o co chodzi 
w sformułowaniu, że sekretariaty zespołów kuratorskich 
funkcjonują na zasadach ogólnych. Czy chodzi tu o to, że 
na przykład w takim sekretariacie ma być powołany kie-
rownik sekretariatu? Dalej czytamy, że „z zastrzeżeniem 
podległości nadzorowi kierownika zespołu w sposób okre-
ślony ustawą o kuratorach sądowych”. Pomijając już samo 
nieprawidłowe odniesienie do ustawy, w której przepis 
ten ma być znowelizowany – w tej ustawie nie możemy 
pisać, że chodzi o sposób określony ustawą o kuratorach 
sądowych, bo to będzie właśnie ta ustawa – chcę zauważyć, 
że ta ustawa nie określa żadnego sposobu. Jedynie w zmie-
nianym zresztą na mocy art. 1 pkt 2 lit. c w art. 41 ust. 1 
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Przewodniczący Michał Seweryński:
To są wykluczające się poprawki.
Czy są inne głosy panów senatorów?
Pan kurator jeszcze koniecznie musi coś dodać.
Bardzo proszę, ale krótko.

Ekspert w Krajowej Radzie Kuratorów 
Krzysztof Stasiak:
Jeżeli można…
Krzysztof Stasiak, kurator okręgowy z Gdańska.
Ja bardzo bym prosił o rozważenie tego, żeby jednak 

przychylić się do głosu pana senatora, bo tu nie chodzi 
o utworzenie sekretariatów, tylko chodzi o zapewnie-
nie zespołom kuratorskim właściwej obsługi biurowej. 
Konkretnie mówiąc, w tej chwili zespoły kuratorskie mają 
około czterystu etatów pracowników biurowych, potrzeb-
ne jest drugie tyle, potrzebujemy jeszcze około czterystu 
dodatkowych etatów sekretarskich, których nam się nie 
zapewni. Tak jak kolega powiedział…

Przewodniczący Michał Seweryński:
Ja rozumiem, że pan popiera przepis w tym brzmieniu, 

który jest w tej chwili w projekcie ustawy, aby każdy miał 
sekretariat.

(Ekspert w Krajowej Radzie Kuratorów Krzysztof 
Stasiak: Stworzenie sekretariatu daje większą gwarancję 
przesunięcia etatu do zespołu kuratorskiego.)

My to rozumiemy. Pan jest za. Dziękuję bardzo.
(Senator Robert Mamątow: Czy mogę jeszcze…)
Proszę, pan senator.

Senator Robert Mamątow:
Także poprawki legislacyjne, wpływające na popraw-

ność tej ustawy…

Przewodniczący Michał Seweryński:
Te redakcyjne. Dobrze.
Jeszcze pan chciał się wypowiedzieć w imieniu mi-

nistra?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Monika Zbrojewska: Króciutko, Panie Przewodniczący, co 
do tego, jak wygląda aktualnie kwestia obsługi ze strony 
sekretariatów, dwa zdania.)

Proszę.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Legislacyjnego 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Wojciech Ulitko:
Dziękuję.
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Chcielibyśmy zauważyć, że nie do końca jest tak, jak 

tutaj przedstawiciele kuratorów mówią, ponieważ art. 42 
w ust. 1 jednoznacznie określa, iż czynności z zakresu 

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Ja mam tylko pytanie do pani minister. Jest tu cezura 

dziesięciu kuratorów. Czy z tego należy wnioskować, że są 
zespoły kuratorów, które liczą dwóch, trzech kuratorów? 
Troską o to się kierowano. Tak? Ile jest takich zespołów? 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
To może od razu poprosimy o krótką odpowiedź.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Monika Zbrojewska:
Jeżeli chodzi o zespoły, które liczą od jednego do czte-

rech kuratorów, to jest ich dwadzieścia pięć. Zespołów, 
które liczą od pięciu do sześciu kuratorów, jest już sie-
demdziesiąt pięć.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pan senator Mamątow.

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję bardzo.
Ja chciałbym zwrócić uwagę panów senatorów na fakt, 

że w Sejmie ta ustawa została przyjęta prawie jednogłośnie. 
Ja bym proponował, żebyśmy ją przyjęli też w takiej formie, 
w jakiej została przyjęta w Sejmie, z tymi poprawkami, 
które proponuje pani legislator. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Czy pan senator w związku z tym przejmuje którąś 

poprawkę?

Senator Robert Mamątow:
Tak, tę z ostatniej uwagi.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dotyczącą wejścia ustawy w życie. Tak?
(Senator Robert Mamątow: Tak, tak.)
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Ja wobec tego przejmuję rządową poprawkę do art. 42, 

ale tylko ust. 2 pkt 2.
(Przewodniczący Michał Seweryński: To jak miałaby 

ona brzmieć?)
Tak jak brzmi propozycja rządowa: „Prezes sądu rejo-

nowego może utworzyć sekretariat zespołu, a jeśli w skład 
zespołu wchodzi więcej niż dziesięciu kuratorów sądo-
wych, prezes sądu rejonowego tworzy sekretariat”. Chyba 
że są potrzebne zmiany redakcyjne, wtedy…
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nowe brzmienie w art. 42 otrzyma tylko ust. 2, a ust. 3 
zostanie skreślony. Jeżeli zaś ta propozycja nie zostanie 
przyjęta, głosowalibyśmy kolejno nad propozycjami z opi-
nii Biura Legislacyjnego.

(Senator Jan Rulewski: Podzielam to zdanie.)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Tak jest, sprawa jest jasna.
Ja też zresztą chciałem zaproponować, żeby skreślić 

ust. 3.
Zatem ta poprawka właściwie prowadzi do następują-

cych zmian: zmienia ust. 2 art. 42 i zmienia ust. 3 art. 42. 
To jest poprawka pana senatora Rulewskiego.

Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tej po-
prawki? (5)

Kto jest przeciw? (1)
Kto się wstrzymał? (1)
Dziękuję.
Wobec tego, że poprawka została przyjęta, pozostaje 

nam…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę? Jeszcze do tej poprawki? Nie, już odbyło się 

głosowanie.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Chciałabym tylko uzupełnić informacje. Otóż przyjęcie 

tej poprawki ma swoje konsekwencję dla zmiany art. 2. 
Tylko to chciałabym zauważyć.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Do tego dochodzimy.
Pozostaje jeszcze sprawa wejścia ustawy w życie. To 

jest poprawka, którą zaproponowała pani legislator.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Moja propozycja wynikała z nieco innych przesłanek, 

a my musimy dostosować brzmienie art. 2 do tego, co pań-
stwo senatorowie przed chwilą przyjęli. Chodzi o to, by ta 
zmiana związana z nadaniem nowego brzmienia art. 42 
w ust. 2 weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Sprawa jest jasna.
Poddaję tę poprawkę pod głosowanie.
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tej po-

prawki? (6)
Dziękuję bardzo.
To już wszystkie poprawki. Prawda?

obsługi biurowej zespołu wykonują pracownicy wydzia-
łów sądu rejonowego, na rzecz których zespół wykonuje 
zadania. Nie ma takiej sytuacji, że nie jest zapewniona 
obsługa biurowa. Fakt, że w przypadku tych największych 
zespołów, liczących powyżej dziesięciu osób, w znacznej 
części są utworzone sekretariaty, jednoznacznie wskazuje, 
iż sądy prawidłowo odczytują, czy w danym przypadku 
jest potrzeba utworzenia sekretariatu, czy też jej nie ma. 
Czy w przypadku gdy jest od jednego do czterech kurato-
rów rzeczywiście jest potrzeba obligatoryjnego tworzenia 
sekretariatu, co więcej, tego, żeby minister sprawiedliwo-
ści w drodze rozporządzenia określał liczbę pracowników 
tego sekretariatu? Sam fakt liczby uwag, które do tego 
jednego, niedużego przepisu zgłosiło Biuro Legislacyjne 
Senatu, jednoznacznie wskazuje, iż – delikatnie mówiąc – 
ten przepis naprawdę nie był chyba do końca przemyślany 
i prawidłowo sformułowany. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Przystąpimy do głosowania.
Musimy zrobić porządek w tych poprawkach, wobec 

tego panowie senatorowie zechcą pilnie śledzić tok mojego 
wywodu, żebyśmy niczego nie przekręcili.

Jeżeli ja dobrze zanotowałem, to wygląda to tak. Mamy 
od Biura Legislacyjnego propozycje następujących po-
prawek. Jest poprawka co do tego, jak ma być sformu-
łowany ust. 2 w art. 42, bo on jest kluczowy. Prawda? 
Przypomnijmy raz jeszcze, że jest propozycja, żeby ten 
ustęp brzmiał następująco: „czynności z zakresu obsługi 
biurowej zespołu wykonuje sekretariat zespołu”. Przyjęcie 
tej poprawki oznaczałoby, że każdy zespół musi mieć swój 
sekretariat.

Poprawka dalej idąca w tym względzie jest to poprawka 
pana senatora Rulewskiego, a mianowicie chodzi o to, żeby 
tylko wtedy, gdy zespół liczy dziesięciu kuratorów, miał 
obowiązkowo sekretariat. To jest zawężenie tego przepisu, 
poprzedniej poprawki.

Ja bym proponował, żeby najpierw głosować nad po-
prawką pana senatora Rulewskiego i w zależności od wy-
niku ewentualnie nad tą poprawką, którą zaproponowało 
Biuro Legislacyjne.

Jeszcze pani chciałaby coś dodać.
Proszę bardzo.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Ja jeszcze tylko chciałabym zwrócić panom senatorom 

uwagę na to, że ta poprawka, którą przeczytał pan senator 
Rulewski, musi być uzupełniona o pkt b, czyli nadawali-
byśmy nowe brzmienie art. 1 pkt 3, dlatego że te poprawki 
w takim brzmieniu są powiązane i powinny być uwzględ-
nione łącznie. Innymi słowy, poprawka pana senatora 
Rulewskiego prowadziłaby do nadania nowego brzmienia 
całemu pktowi 3 i polegałaby na tym, że – tak jak w spra-
wozdaniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka – 
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Senator Jan Rulewski:
Tylko jedno pytanie. Czy siedem dni to jest termin do-

stateczny w sprawie skargi kasacyjnej, czyli w sprawie 
dużej wagi?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Monika Zbrojewska:
Ja powiem w ten sposób. Z reguły procedury, zarówno 

cywilna, karna, jak i administracyjna, zakładają, że uzu-
pełnienie braków pisma procesowego, nawet jeżeli to jest 
proste pismo procesowe bądź też jakaś forma kwalifikowa-
na w postaci apelacji, skargi kasacyjnej, kasacji, następuje 
w ciągu siedmiu dni, więc jest to forma ujednoliconego 
postępowania w tym zakresie. Dziękuję uprzejmie.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Tak myślałem, że doświadczony adwokat zabierze głos.
Proszę bardzo, pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
To jest uzupełnienie, rzeczywiście we wszystkich po-

stępowaniach tak jest, absolutnie tak.
(Senator Jan Rulewski: Jeśli nie przyjmie…)
Nie, nie, nie wpuszczamy nikogo w maliny.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
W takim razie poddaję pod głosowanie projekt tej 

ustawy.
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem? (6)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję bardzo.
Ustawa została przyjęta jednogłośnie.
Poprosimy pana senatora Pocieja, aby był sprawoz-

dawcą.
(Wesołość na sali)
(Senator Jan Rulewski: Brawo, brawo!)
(Głos z sali: Tak, bardzo doświadczony…)
Dziękuję, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Monika Zbrojewska: Dziękuję bardzo. Do widzenia.)
Panie i Panowie Senatorowie, może wykorzystamy tę 

chwilę przerwy na to, żeby pani sekretarz przypomniała 
nam, jaki będzie porządek naszej pracy 21 lipca, bo to 
jest jeden z najdłuższych dni, które nas czekają, chodzi 
o to, aby panowie mogli się przygotować. A przy okazji 
powiem, że straciliśmy przyjaźń z kuratorami, ale trudno, 
Rzeczpospolita jest ważniejszą przyjaciółką aniżeli interesy 
kuratorów, widocznie tak musi być.

Bardzo proszę o przedstawienie…
(Senator Aleksander Pociej: Panie Przewodniczący, ja 

się wstrzymałem od głosu, więc może nie do końca kura-
torzy mnie znienawidzą.)

(Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji Elżbieta Owczarek: Proszę dokończyć głosowanie, 
Panie Przewodniczący.)

Tak, przepraszam.
Kto jest przeciwko? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
Teraz głosujemy nad ustawą z przyjętymi poprawkami.
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem ustawy? (6)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (1)
Dziękuję bardzo.
Ustawa została poparta przez komisję.
Kończymy pracę nad tym punktem.
Na sprawozdawcę proponuję pana senatora 

Rulewskiego.
Dziękuję.
Przechodzimy do pracy nad punktem piątym: rozpa-

trzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi.

(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, obrady trwają.
Przed nami projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Jest to projekt senacki i dotyczy dostosowania nasze-

go prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Projekt 
zakłada, aby odrzucenie z powodu braków skargi kasacyj-
nej wniesionej w postępowaniu sądowoadministracyjnym 
było poprzedzone wezwaniem do usunięcia tych braków 
w wyznaczonym przez sąd siedmiodniowym terminie. To 
jest bardzo precyzyjna poprawka.

Czy pani minister chciałaby zabrać głos w tej sprawie?
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Monika Zbrojewska:
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowna 

Komisjo!
Tutaj stanowisko ministerstwa jest jednoznaczne, oczy-

wiście popieramy tę planowaną słuszną zmianę. Dziękuję 
uprzejmie.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Dziękuję.
Czy Biuro Legislacyjne ma jakieś uwagi krytyczne?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Michał Gil:

Nie, nie mam uwag. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Czy panowie senatorowie chcieliby się wypowiedzieć?
Pan senator Rulewski.
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To może ja zreferuję panom senatorom, na czym rzecz 
polega.

Otóż na poprzednim posiedzeniu rozpatrywaliśmy pety-
cję dotyczącą podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w spra-
wie upamiętnienia sześćset trzydziestej rocznicy zawarcia 
unii w Krewie . Poprosiliśmy pana senatora Mamątowa, 
żeby przygotował projekt uchwały, z czego się chwalebnie 
wywiązał. Jednocześnie dotarły do mnie, do naszego se-
kretariatu komisji uwagi dotyczące zgodności, a właściwie 
niezgodności naszego postępowania z regulaminem. Otóż 
jest art. 85, nie pamiętam dokładnie, regulaminu…

(Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji Elżbieta Owczarek: Art. 84 ust. 7.)

Otóż jest art. 84 ust. 7 regulaminu, który stanowi, że 
uchwały rocznicowe mają być zgłaszane do października 
roku poprzedzającego rok podjęcia uchwały. W tej sytu-
acji nie mielibyśmy prawa podjąć tej uchwały, ponieważ 
jest już po terminie. To jest ta sprawa, którą musimy w tej 
chwili rozważyć.

Nie wiem, może poprosimy o dokładne przeczytanie 
tego przepisu.

Sekretarz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji 
Elżbieta Owczarek:

Oczywiście. Art. 84 ust. 7 stanowi, że projekt uchwa-
ły w sprawie ustanowienia danego roku rokiem osoby, 
wydarzenia albo związany z przypadającą w danym roku 
rocznicą może być wniesiony do dnia 31 października po-
przedniego roku. Jest też art. 8: marszałek kieruje projekt, 
o którym mowa w tym ustępie, do Komisji Ustawodawczej, 
komisja przedstawia Senatowi sprawozdanie itd. Są oczy-
wiście też przypadki, kiedy marszałek może ten termin 
wydłużyć do listopada, do 30 listopada, ale to już na innym 
etapie procedowania.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Właśnie.
Czy biuro komunikacji miałoby jeszcze jakieś uwagi 

w tej sprawie?
(Kierownik Działu Petycji i Korespondencji w Biurze 

Komunikacji Społecznej Danuta Antoszkiewicz: Nie, 
dziękuję.)

Dobrze.
Panowie Senatorowie, wygląda na to, że my nie może-

my takiej uchwały w tej chwili podjąć, mimo że jesteśmy 
gotowi i byliśmy przekonani, że co do meritum nie budzi 
ona wątpliwości.

O, pani legislator już idzie. Przypuszczam, że powtórzy 
to, o czym my mówimy.

My już przypomnieliśmy sobie, o co tu chodzi. Wiemy, 
że uchwała rocznicowa ma być zgłaszana do końca paź-
dziernika. Ta została zgłoszona po tym terminie.

Wobec tego udzielamy pani głosu. Jeżeli jest coś do 
dopowiedzenia, to bardzo proszę.

Posłuchajmy tego komunikatu. Zanosi się na to, że to 
będzie długi dzień.

Proszę bardzo.

Sekretarz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji 
Elżbieta Owczarek:
21 lipca to jest wtorek, dzień przed posiedzeniem 

Senatu. Zaczynamy o godzinie 11.00 wspólnie z Komisją 
Ustawodawczą i Komisją Obrony Narodowej. Wtedy za-
planowane jest pierwsze czytanie projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o Policji. W skrócie powiem, że dotyczy to 
billingów, podsłuchów, którymi posługują się w swojej 
działalności operacyjnej służby specjalne oraz Policja – to 
jest projekt, z którego komisja swego czasu się wycofała. 
Ta inicjatywa jest projektem zgłoszonym przez Komisję 
Ustawodawczą.

Później między godziną 13.00 a 13.30, również 
z Komisją Obrony Narodowej, pracujemy nad ustawą 
o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wyda-
nych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz 
niepodległego bytu Państwa Polskiego. W skrócie powiem, 
że to jest efekt petycji złożonej przez „Chełminiaków”.

Od 13.30 do 14.30 pracujemy z Komisją Ustawodawczą 
nad ustawą – Prawo o ustroju sądów powszechnych. To 
jest projekt pana prezydenta, chodzi o instytucję asesora 
sądowego.

Później jest przerwa obiadowa i o godzinie 17.00 jest 
bardzo ważne posiedzenie seminaryjne, wspólnie z dwiema 
komisjami, dotyczące Agencji Praw Podstawowych.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Przyjedzie z za-
granicy…)

Tak, przyjedzie z zagranicy. To jest posiedzenie orga-
nizowane na zaproszenie agencji.

A gdy skończy się to posiedzenie, to o godzinie 20.00 
kontynuujemy prace nad ustawą o bezpłatnej pomocy praw-
nej. To wszystko.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Chciałbym, żebyśmy do tego czasu jeszcze raz sobie 
podsumowali dzisiejszą debatę i kto z panów senatorów 
zechce złożyć konkretną poprawkę, żeby skierował ją do 
Biura Legislacyjnego. Być może niektóre będą się wy-
kluczać, biuro to odpowiednio przygotuje. Dopiero wte-
dy będzie podstawa do poddawania ich pod głosowanie. 
Oczywiście biuro nie będzie decydować, ale musi mieć to 
zebrane. Ja na pewno złożę kilka poprawek, ale na razie 
mam to tylko wstępnie zanotowane. Bardzo istotne byłoby 
to, żeby panowie to zrobili jak najszybciej, bo 21 lipca jest 
za tydzień. Jeżeli pani ma to opracować, a na pewno ma 
coś jeszcze na warsztacie, to trzeba to przekazać szybko, 
stąd taka prośba. W ten sposób może uda nam się jakoś 
zakończyć prace nad ustawą o pomocy prawnej.

Czy możemy zaczynać? Aha, nie ma jeszcze legi-
slatora.

(Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji Elżbieta Owczarek: Nie ma.)
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Przewodniczący Michał Seweryński:
Pan senator Świeykowski.

Senator Aleksander Świeykowski:
Ja uważam, że możemy poddać to pod głosowanie. 

Każdy to już przemyślał, ma jakiś pomysł, jeśli idzie o tę 
sprawę. Wtedy będziemy wiedzieli, jaki jest rezultat. 
Postąpimy zgodnie z wynikiem głosowania i koniec.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Doceniając wysiłek, znaczenie, ładnie napisaną uchwa-

łę, będącą zwierciadłem ważnych wydarzeń, proponuję, 
żeby dzisiaj jeszcze nie podejmować decyzji i upoważnić 
pana przewodniczącego do przeprowadzenia rozmów z pa-
nem marszałkiem. Trudno byłoby tego nie przyjąć, trudno 
byłoby przyjąć, jak się okazuje, w komisji, zatem…

Senator Robert Mamątow:
Przepraszam, jedna uwaga. Jeśli mielibyśmy głosować, 

to ja wycofuję swój wniosek. Nie chodzi o to, żebyśmy 
głosowali tak czy tak, ja chciałbym, żebyśmy podjęli decy-
zję i jeśli większość będzie za tym, żeby nie podejmować 
pracy, to ja się do tego dostosuję, ale – broń Boże – żadne 
głosowanie.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pan senator.

Senator Józef Pinior:
Ja bym widział, powiem szczerze, sens tej uchwały, 

gdyby spróbować włączyć – zwracam się do autora – jakiś 
element polskiej polityki zagranicznej. Wydaje mi się, że 
miałoby to sens, gdyby to było skoordynowane z dzia-
łaniami polskiej polityki zagranicznej w sensie budowy 
relacji pomiędzy Polską a Litwą, żeby to było jak najbar-
dziej związane z dzisiejszą polityką. Gdyby pan spotkał 
się z ministrem spraw zagranicznych, przedstawił mu ten 
projekt i gdyby to uzyskało jego przychylność, to wtedy 
my byśmy uzyskali zupełnie inne możliwości działania. 
Wydaje mi się, że to byłby pozytywny ruch.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Pan senator zwraca uwagę przede wszystkim na treść 

tej uchwały.
Jeszcze pan senator.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:
Tak, rzeczywiście jest tak, że zgodnie z art. 84 ust. 7 

regulaminu Senatu projekt uchwały związanej z przypa-
dającą w danym roku rocznicą może być wniesiony do 
31 października poprzedniego roku, ale regulamin prze-
widuje pewnego rodzaju furtkę. Jeżeli Wysoka Komisja 
uznałaby, że sprawa jest bardzo istotna, bardzo poważna, 
to zgodnie z art. 84 ust. 10 regulaminu w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach marszałek Senatu po zasięgnięciu 
opinii Prezydium Senatu może wydłużyć terminy, o których 
mowa w ust. 7 i 8. Jeśli więc Wysoka Komisja uzna, że to 
jest właśnie taki przypadek, to można wystąpić do marszał-
ka Senatu z prośbą o wydłużenie tego terminu.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Co panowie senatorowie o tym sądzą?
Proszę bardzo, pan senator Mamątow.

Senator Robert Mamątow:
Ja bym spróbował, ja bym wystąpił, zaproponowałbym 

panom, żeby wystąpić do marszałka o wydłużenie tego 
terminu. Podejrzewam, że pan marszałek odmówi, ale kto 
nie próbuje, ten nie osiąga sukcesów. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Nie kierujmy się podejrzeniami, tylko dobrą nadzieją.
Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Przewodniczący! Drodzy Koledzy!
Mimo że wydarzenie, o którym mówimy, zawarcie tej 

unii doprowadziło do tego, że jestem Polakiem, ponieważ 
moja rodzina pochodzi od Rusinów i spolszczyła się wła-
śnie dzięki tej unii, chciałbym zwrócić uwagę na to, że to 
jest sześćset trzydzieści lat, to nie jest jakaś bardzo okrągła 
rocznica. Jesteśmy trochę spóźnieni. Czy teraz robić wokół 
tego zamieszanie, zawieruchę? Nie jestem pewien, czy 
zostanie dobrze przyjęte to, że akurat tak nagle zajmujemy 
się rzeczami, owszem, wspaniałymi, historycznymi, ale 
jednak mniejszej wagi niż pozostałe, które nas tu zajmują. 
Tak że ja byłbym raczej przeciwny.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Odpowiedź jest jasna. Dziękuję.
Po kolei panowie senatorowie.
Proszę, pan senator Kutz.

Senator Kazimierz Kutz:
Panowie, bądźmy ludzcy i pozwólmy umrzeć tej ini-

cjatywie, bo na to zasługuje.
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Przewodniczący Michał Seweryński:
Zgoda.
Wobec tego czuję się zobowiązany i upoważniony 

przez panów senatorów do tego, żeby zwrócić się do pana 
marszałka w tej sprawie. Jeżeli będzie aprobata dla prze-
kroczenia terminu, bo to jest przekroczenie terminu, to 
podejmiemy dalszą pracę, a jeżeli nie będzie na to zgody, 
to będziemy musieli na tym poprzestać, przyjąć, że w tym 
przypadku regulamin stanowi inaczej.

Dziękuję panom senatorom.

Senator Kazimierz Kutz:
Panie Przewodniczący, ja myślę, że jeśli co najmniej 

dwie albo trzy osoby są przeciwne, to nie można w imieniu 
komisji występować do marszałka.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Wobec tego poddaję pod głosowanie taką sprawę.
Czy mamy podjąć działania u marszałka w sprawie 

podjęcia tej uchwały?
Kto z panów senatorów jest za? (5)
Kto jest przeciw? (2)
Kto się wstrzymał? (0)
Dziękuję.
Wobec tego czuję się zobowiązany i upoważniony do 

odbycia tej rozmowy. O efektach poinformuję panów se-
natorów na najbliższym posiedzeniu.

Zamykam posiedzenie komisji.

Senator Ryszard Knosala:
Ja przychylam się do tego pomysłu, aby spróbować 

porozmawiać z panem marszałkiem na temat tej furtki. Jeśli 
wyrazi zgodę, to dobrze, jeśli nie wyrazi, trudno.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Panowie Senatorowie, mamy zatem dwie procedury do 

wyboru: jedna jest taka, żebyśmy najpierw ewentualnie gło-
sowali nad tym, czy w ogóle tę uchwałę popieramy, a druga 
jest taka, żeby najpierw się upewnić, czy jak poprzemy, to 
marszałek się zgodzi. To od czego mamy zacząć? Czy od 
tego, żebym ja zapytał marszałka, czy możemy dalej pra-
cować? Pytam, bo musielibyśmy napisać oficjalne pismo. 
Czy przewaga głosów…

Jeszcze pan senator chciałby się wypowiedzieć.

Senator Józef Pinior:
Chciałbym się wypowiedzieć w tej kwestii, którą poru-

szył pan przewodniczący. Wydaje mi się, że dobrze byłoby 
przyjąć to, co proponował autor, ja bym się trzymał jego 
propozycji.

Senator Robert Mamątow:
Pan przewodniczący bardzo rozsądnie zaproponował, 

żeby rozmawiać. Proszę bardzo, ja myślę, że to jest waż-
ne. Taka jest prawda, że bez pana marszałka nic tu nie 
zrobimy.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 14)
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