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Szanowny Panie Ministrze, 

Pan 
Adam Podgórski 

Zastępca Szefa 

Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 października 2017 r., GMS-WP-173-235/17 

uprzejmie przesyłam uwagi Sądu Najwyższego do komisyjnego projektu ustawy o 

zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego. 

Z wyrazami szacunku 
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13iuro Studiów i Ana :z Warszawa, dnia 2,5"października 2017 r. 

BSA III-Q21-373117 

OPINIA 

w sprawie komisyjnego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności 
terminologicznej systemu prawnego (druk Sejmu RP VIII kadencji: nr 1891) 

W odpowiedzi na pismo Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu RP z dnia 4 października 2017 r., 

GMS-WP-173-235/17, w którym zwrócono się z prośbą o przedstawienie· opinii na temat 

komisyjnego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw. w celu poprawy spójności 

terminologicznej systemu prawnego, Sąd Najwyższy - stosownie do art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 

listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym Gednolity tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 1254 ze zm.) -

przedstawia następujące uwagi odnośnie do przedłożonego projektu: 

1. W pierwszej kolejności należy krytycznie odnieść się do rozwiązań normatywnych 

postulowanych w art. 1 i 2 projektu. Obie regulacje - ze względu na zbieżność problematyki, której 

dotyczą - wymagają wspólnej analizy. 

Projektodawca słusznie dąży do nadania artykułowi 262 § 1 k.p. nowego brzmienia, skoro 

zamieszczony w treści tego przepisu zwrot "sądy wojewódzkie" nie przystaje do stanu prawnego, 

jaki w tej mierze obowiązuje od kilkunastu lat. Należy jednak zauważyć, że metoda, jaką posłużono 

się dla osiągnięcia tego celu jest wadliwa i narusza standardy prawidłowej legislacji. Zgodnie z 

nimi, każdy akt normatywny (a w szczególności kodeks) powinien być zredagowany z 

dochowaniem najwyższej staranności, a więc przy pomocy takich narzędzi językowych, które 

spowodują, że każdy potencjalny uczestnik obrotu prawnego, bez większego wysiłku 

intelektualnego, właściwie odczyta treść aktu prawnego. Z tej przyczyny w procesie tworzenia 

tekstów prawnych należy m.in. unikać zbędnych odesłań, zwłaszcza gdy mają one dotyczyć 

przepisów znajdujących się w innych aktach normatywnych. 

Tego postulatu nie spełniają art. 1 i 2 projektowanej ustawy: Już bowiem "na pierwszy rzut 

oka" widać, że nowe brzmienie art. 262 § 1 k.p. oraz art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 

r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 

20, poz. 85 ze zm.; dalej: ustawa z 18 kwietnia 1985 r.), zamiast ułatwić adresatowi właściwe 

odczytanie norm prawnych wynikających z treści tych przepisów, w oczywisty sposób utrudni 

wykonanie tego zadania, bo zmusi interpretatora do zapoznania się z treścią trzech osobnych 

przepisów zamieszczonych w odrębnej ustpwie -(nota bene przepisy Prawa o ustroju sądów 

powszechnych, wymienione w art. 1 i 2 projektu, były,jui. n;gwelizowane i z tej przyczyny należy 
. --ł'-.::r~ 
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liczyć się z możliwością ich ponownej zmiany, a wtedy odesłanie do nich może okazać się 

nieaktualne). 

2. Nie ulega wątpliwości, iż zwrot "sądy wojewódzkie", zamieszczony wart. 262 § 1 k. p., jest 

archaiczny i ze względów porządkowych należy go usunąć z obowiązującego ustawodawstwa. 

Trzeba jednak stwierdzić, że metoda, jaką zastosowano wart. 1 i 2 projektu, nie jest adekwatna do 

celu projektowanej ustawy. Z tej perspektywy, rozwiązaniem zdecydowanie bardziej czytelnym od 

proponowanego w art. 1 i 2, jest zastąpienie dotychczasowego sformułowania "sądy wojewódzkie" 

wyrażeniem ,.sądy okręgowe". 

3. Przed poczynieniem właściwych zabiegów legislacyjnych zmierzających do nadania 

przepisom art. 262 § 1 k.p. oraz art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z 18 kwietnia 1985 r. nowego brzemienia 

warto jednak rozważyć - w pierwszej kolejności - kwestię dotyczącą funkcji, jaką pełnią te 

unormowania. Na podstawie wyników analizy historycznej całości rozwiązań normatywnych 

zawartych w Dziale XII Kodeksu pracy zatytułowanym "Rozpatrywanie sporów o roszczenia 

pracowników ze stosunku pracy" (art. 242-280) należy stwierdzić, że w art. 262 § 1 k.p. (zgodnie z 

jego aktualnym brzmieniem, obowiązującym od 1 lipca 1985 r.) została ustanowiona norma 

kompetencyjna, która de lege lata określa właściwość rzeczową organów powołanych ipso iure do 

rozstrzygania wszelkich sporów o roszczenia ze stosunku pracy. 

W stanie prawnym obowiązującym przed 1 lipca 1985 r. do rozstrzygania sporów o 

roszczenia pracowników ze stosunku pracy byly ustawowo powołane: 1) zakładowe i powiatowe 

komisje rozjemcze, 2) powiatowe komisje odwoławcze do spraw pracy oraz 3) okręgowe sądy 

pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 242 k.p. w pierwotnym brzmieniu). Do kompetencji 

okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych należało rozpatrywanie odwołań od orzeczeń 
komisji rozjemczych i komisji odwoławczych do spraw pracy, jak również rozpoznawanie spraw 

przedstawionych przez komisje w trybie art. 263 k.p. (wedle pierwotnego brzmienia) i przejętych 

do rozpoznania, jeśli byłoby to celowe ze względu na występujące w sprawie poważne wątpliwości 

prawne (art. 271 k.p. w pierwotnym brzmieniu). Zgodnie z ówczesnym stanem prawnym, sądy 

pracy i ubezpieczeń społecznych nie byly sądami powszechnymi. Ustrój tych organów regulowała 

ustawa z dnia 24 października 1974 r. o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych 

(Dz.U. Nr 39, poz. 231 ze zm.), a nie- jak w przypadku sądów powszechnych- Rozporządzenie z 

mocą ustawy Prezydenta RP z dnia 6 lutego 1928 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 

Uednolity tekst: Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40 ze zm.). 

Taki stan rzeczy uległ zasadniczej zmianie z dniem 1 lipca 1985 r., kiedy to weszła w życie 

ustawa z 18 kwietnia 1985 r. Tego dnia okręgowe sądy pracy i ubezpieczeń społecznych -

dotychczas funkcjonujące jako samodzielne organy ochrony prawnej, odrębne i niezależne od 

sądów powszechnych - zostaly wcielone w skład struktur organizacyjnych sądownictwa 

powszechnego jako "odrębne jednostki organizacyjne sądów wojewódzkich" (art. 11 ust. 2 ustawy 

z 18 kwietnia 1985 r.). Konsekwencją tego procesu była m.in. nowelizacja przepisów Działu XII 

Kodeksu pracy. Zgodnie z ich nowym brzmieniem (wciąż aktualnym) pracownik może dochodzić 

swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej, przy czym przed skierowaniem sprawy na 

drogę sądową może żądać wszczęcia postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą 

(art. 242 k. p.); z kolei "spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają: 1) sądy pracy -

stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych oraz 2) sądy pracy i ubezpieczeń 
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społecznych - stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów wojewódzkich, zwane sądami 

pracy" (art. 262 § 1 k. p.). 

4. Powyższe uwagi prowadzą do wniosku, zgodnie z którym przepis art. 262 § 1 k.p. (w 

jego obecnym brzmieniu) wyraża normę kompetencyjną, wedle której de lege lata sądy 

powszechne (a nie jakiekolwiek inne organy) są ustawowo powołane do rozstrzygania wszelkich 

sporów o roszczenia ze stosunku pracy. A contrario takimi organami nie są inne sądy (np. sądy 

administracyjne), ani pozostałe organy władzy publicznej. W płaszczyźnie wykładni art. 262 § 1 k. p. 

(w jego powiązaniu z art. 242 k.p.) nie należy przypisywać istotnego znaczenia okolicznościom w 

zakresie ustalenia, które konkretne jednostki organizacyjne sądownictwa powszechnego (wydziały) 

powinny rozpatrywać spory ze stosunku pracy. Ta kwestia jest bowiem wyczerpująco normowana 

odrębnymi regulacjami Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawa o ustroju sądów 

powszechnych. 

Sformułowania, wedle których sądy pracy są "odrębnymi jednostkami organizacyjnymi 

sądów rejonowych" i "odrębnymi jednostkami organizacyjnymi sądów wojewódzkich" (aktualne 

brzmienie art. 262 § 1 k.p.) ewentualnie, że są to "odrębne jednostki organizacyjne sądów 

powszechnych, o których mowa w art. 12 § 1 a pkt 2, art. 16 § 4a pkt 1 oraz art. 18 § 1 pkt 3 ustawy 

z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych" (projektowane brzmienie art. 262 

§ 1 k.p.), należy uznać za bezprzedmiotowe w kontekście sposobu rozumienia normy 

kompetencyjnej wyrażonej wart. 262 § 1 w związku z art. 242 k. p. 

W tej perspektywie nowe brzmienie art. 262 § 1 k.p. - przynajmniej o takim kształcie, jaki 

został zaproponowany w art. 1 projektu - nie jest poprawne. Warto bowiem zauważyć, że dla 

prawidłowego odczytania normy prawnej objętej tym przepisem wcale nie jest konieczne 

określenie wprost, które konkretne jednostki organizacyjne (wydziały) funkcjonujące w 

poszczególnych sądach powszechnych różnych szczebli powinny rozstrzygać sprawy o roszczenia 

ze stosunku pracy. 

Dla zachowania przejrzystości treści normatywnej wyrażonej w art. 262 § 1 k.p. 

wystarczające jest ograniczenie się w tym przepisie do sformułowania, zgodnie z którym "spory o 

roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają sądy powszechne". Przy takiej konstrukcji kwestia 

ustalenia właściwości rzeczowej organów rozstrzygających spory ze stosunku pracy nie powinna 

wzbudzać wątpliwości interpretacyjnych, bo informacja odnośnie do tego, który sąd powszechny 

(spośród kilkuset działających obecnie na terytorium RP w ramach trójszczeblowej struktury 

organizacyjnej sądownictwa powszechnego), jak również który wydział funkcjonujący w danym 

sądzie jest władny in concreto rozpoznać sprawę ze stosunku pracy, wynika wprost z treści 

odpowiednich unormowań zawartych w prawie procesowym (np. art. 16, 17 i 461 k.p.c.) oraz 

przepisów regulujących ustrój sądownictwa powszechnego (np. art. 1 O i n. Prawa o u.s.p.). 

5. Niezależnie od powyższego, nie wydaje się, aby projektowane rozwiązanie legislacyjne w 

postaci zamieszczonego w treści nowelizowanego art. 262 § 1 k.p. odesłania (również) do "art. 18 

§ 1 pkt 3" Prawa do u.s.p., było trafne. Należy bowiem zwrócić uwagę na istotną w tym względzie 

okoliczność, że norma kompetencyjna wynikająca z art. 262 § 1 k.p. określa wyłącznie właściwość 

rzeczową organów ustawowo powołanych do rozstrzygania sporów ze stosunku pracy. Omawiana 

regulacja (w aktualnym brzmieniu) słusznie pomija kwestię dotyczącą określenia właściwości 
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miejscowej i funkcjonalnej sądów pracy, albowiem ta problematyka jest regulowana całościowo w 

ustawie procesowej (w odpowiednich przepisach Kodeksu postępowania cywilnego - np. art. 367 

§ 2 k.p.c.). Z unormowań zawartych w prawie procesowym wynika, że sądy apelacyjne - w ramach 

przypisanej im właściwości funkcjonalnej - w sprawach z zakresu prawa pracy orzekają zawsze w 

drugiej instancji, rozpoznając środki odwoławcze od rozstrzygnięć wydawanych w pierwszej 

instancji przez sądy okręgowe. A conrario sądy apelacyjne w sprawach z zakresu prawa pracy nigdy 

nie orzekają w pierwszej instancji. 

W tym sensie można więc powiedzieć, że sądy apelacyjne (a więc także działające w tych 

sądach wydzialy pracy i ubezpieczeń społecznych, o których stanowi art. 18 § 1 pkt 3 Prawa o 

u.s.p.) nigdy nie są organami właściwymi rzeczowo w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, bo 

właściwość rzeczowa jest kategorią pojęciową związaną immanentnie z ustaleniem kwestii, który 

organ (w tym wypadku: sąd powszechny) jest właściwy do rozpoznania danej sprawy w pierwszej 

instancji. Analogiczne uwagi odnoszą się do problematyki związanej z ustaleniem właściwości 

(rzeczowej, miejscowej i funkcjonalnej) sądów orzekających w sprawach z zakresu ubezpieczeń 

społecznych. Powołanie się projektodawcy w treści nowelizowanego art. 262 § 1 k.p. - obok 

przepisów art. 12 § 1 a pkt 2 i art. 16 § 4a pkt 1 Prawa o u.s.p. - również na unormowanie 

wynikające z art. 18 § 1 pkt 3 Prawa o u.s.p., jest zabiegiem oczywiście wadliwym, bo w jego 

następstwie dochodzi do pomieszania dwóch odrębnych płaszczyzn: właściwości rzeczowej z 

właściwością funkcjonalną. Taki "chaos normatywny" nie odpowiada standardom poprawnej 

legislacji. Z tej przyczyny sformułowania zawarte w art. 1 i 2 projektu - przynajmniej w części 

odsyłającej do art. 18 § 1 pkt 3 Prawa o u.s.p. - w trakcie prac legislacyjnych _powinny zostać 

usunięte z proponowanego tekstu. 

6. W pełni dostrzegając potrzebę usunięcia archaicznego zwrotu "sądy wojewódzkie", jaki 

de lege lata wciąż figuruje w treści art. 262 § 1 k.p., nie sposób jednak wyrazić pozytywnej opinii na 

temat rozwiązania przyjętego w art. 1 projektu. Aktualne brzmienie art. 262 § 1 k.p. należałoby 

przeredagować w taki sposób, aby omawiana regulacja, po jej nowelizacji, w sposób jasny i 

przejrzysty wyrażała ogólną regułę kompetencyjną w przedmiocie określenia organów powołanych 

do rozstrzygania spraw (sporów) o roszczenia wynikające ze stosunku pracy. Z tej perspektywy 

sformułowaniem zdecydowanie poprawniejszym niż to, które postuluje się w art. 1 projektowanej 

ustawy, jest zapis, wedle którego spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają "sądy 

powszechne". 

7. Równie krytycznie, jak w przypadku art. 1, należy ustosunkować się do rozwiązań 

proponowanych w art. 2 projektu. Projektodawca jest przekonany o tym, że w oastępstwie 

nowelizacji art. 262 § 1 k.p., dokonanej w kształcie proponowanym w art. 1 projektu, "potrzebne 

wydaje się dokonanie analogicznej nowelizacji ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. ( ... ),w której ust. 1 

w art. 1 był skonstruowany według tego samego schematu, co przepis § 1 w art. 262 ustawy -

Kodeks pracy. Zmiana ta pociąga za sobą konieczność dokonania podobnej zmiany w brzmieniu 

art. 1 ust. 2 ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych". 

Powyższa teza - przedstawiona w uzasadnieniu projektowanej ustawy - wydaje się być 

wątpliwa. Dla oceny całościowej rozwiązania postulowanego w art. 2 projektu niezbędne jest 

przywołanie okoliczności towarzyszących uchwaleniu ustawy z 18 kwietnia 1985 r. Zasadniczym 
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celem tej ustawy było doprowadzenie do sytuacji, w której nastąpi zniesienie odrębności 

organizacyjnej okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, czyli sądów szczególnych, 

które w ówczesnym stanie prawnym funkcjonowały jako organy całkowicie niezależnie od 

jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego. 

W następstwie wejścia w życie omawianego aktu prawnego, co nastąpiło w dniu 1 lipca 

1985 r., dotychczasowe okręgowe sądy pracy i ubezpieczeń społecznych zostały ex lege włączone 
(wraz z całą infrastrukturą osobową i materiałową) w skład ówcześnie istniejących sądów 

wojewódzkich, czyli sądów powszechnych. Nadto, z mocy ustawy z 18 kwietnia 1985 r. sądy 

wojewódzkie przejęły automatycznie wszystkie kompetencje orzecznicze, które uprzednio były 

przypisane okręgowym sądom pracy i ubezpieczeń społecznych. 

W tym kontekście nie można więc zaprzeczyć twierdzeniu, że ustawa z 18 kwietnia 1985 r. 

miała wyłącznie charakter epizodyczny, bo jej rationis legis zostało zrealizowane w całości z chwilą 

wejścia w życie tego aktu prawnego (1 lipca 1985 r.). To oznacza, że normy kompetencyjne 

wynikające z omawianej ustawy, których przedmiotem było "powierzenie rozpoznawania spraw z. 

zakresu prawa pracy: 1) sądom pracy (. .. ) oraz 2) sądom pracy i ubezpieczeń społecznych", jak 

również "powierzenie rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych sądom pracy 

oraz sądom pracy i ubezpieczeń społecznych" (art. 1 ust. 1 i 2 - w pierwotnym brzmieniu), zostały 

całkowicie "skonsumowane" w momencie jej wejścia w życie. 

Skoro więc ustawodawca z dniem 1 lipca 1985 r., na podstawie art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z 18 

kwietnia 1985 r., ex lege "powierzył" sądom powszechnym (rejonowym oraz wojewódzkim) 

rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy i spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, to 

należy przyjąć, że dokonał tego w sposób jednorazowy a zarazem trwały. Innymi słowy, 

jednokrotne "powierzenie" (przekazanie) sądom powszechnym ustawowej kompetencji do 

rozpoznawania ogółu spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, dokonane ipso iure 
w dniu 1 lipca 1985 r., doprowadziło do sytuacji, w której został osiągnięty cel, jaki towarzyszył 

uchwaleniu ustawy z 18 kwietnia 1985 r. Z tej przyczyny logicznym jest, że ponowne "powierzenie" 

sądom powszechnym (rejonowym i wojewódzkim) spraw z zakresu prawa pracy i spraw z zakresu 

ubezpieczeń społecznych do rozpoznania, już nie może nastąpić w trybie przewidzianym w art. 1 

ust. 1 i 2 ustawy z 18 kwietnia 1985 r., bo norma kompetencyjna wyrażona w tych przepisach 

została w całości "skonsumowana" w dniu 1 lipca 1985 r. (w tym sensie można przyjąć, że się 

zdezaktualizowała). 

8. W tej płaszczyźnie wszelkie aktualnie czynione zabiegi legislacyjne, zmierzające do 

zmiany dotychczasowego brzmienia art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z 18 kwietnia 1985 r., są 

bezprzedmiotowe. Skoro przepisy art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z 18 kwietnia 1985 r. (w pierwotnym 

brzmieniu) weszły w życie z dniem 1 lipca 1985 r. i już w tej dacie ("od razu") zostały 

"skonsumowane", to ustawodawca w chwili obecnej nie może cofnąć skutków prawnych, jakie 

wtedy zostały wywołane. 

Postulowane w art. 2 projektu - "w celu poprawy spójności terminologicznej" - zmiany 

normatywne w odniesieniu do regulacji zawartych w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z 18 kwietnia 1985 r., 

do czego miałoby dojść po upływie przeszło 32 lat od ich "skonsumowania" (1 lipca 1985 r.), nie 
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znajdują zatem uzasadnienia. Projektowana zmiana (prima focie "kosmetyczna") jest wysoce 

wątpliwa, skoro dotyczy przepisów, które de facto już nie obowiązują, bo dawno temu "wygasly''. 

9. Zamiast dokonywania bezprzedmiotowej - jak się wydaje - nowelizacji art. 1 ust. 1 i 2 

ustawy z 18 kwietnia 1985 r., w kontekście założeń przyjętych przez projektodawcę, należałoby 

raczej rozważyć kwestię, czy wymieniona ustawa powinna nadal funkcjonować w aktualnym 

porządku prawnym jako akt formalnie obowiązujący. Niewątpliwie cel, który towarzyszył 

uchwaleniu tej ustawy, został dawno temu osiągnięty, a skutki normatywne, jakie wywołało jej 

wejście w życie, są nieodwracalne w tym znaczeniu, że ustawodawca nie może wstecznie 

"odebrać" sądom powszechnym kompetencji orzeczniczych, które jednorazowo "powierzył" im w 

dniu 1 lipca 1985 r. W tych okolicznościach przedmiotową ustawę należy kwalifikować jako akt 

normatywny, obowiązujący tylko z pozoru. 

Przy okazji warto zastrzec, iż formalne uchylenie art. 1 ust. 1 i 2 (a nawet całej ustawy z 18 

kwietnia 1985 r.) w żadnym razie nie spowoduje utraty "z dnia na dzień" przez sądy powszechne 

ustawowych kompetencji do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych. Przedmiotowa kompetencja -w odniesieniu do spraw z zakresu prawa pracy (ściślej: 

spraw o roszczenia ze stosunku pracy) - de lege lata wynika wprost z art. 262 § 1 k.p., zaś w 

odniesieniu do spraw z zakresu ubezpieczeń - m.in. z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Gednolity tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 ze zm.). 

Uchylenie aktu normatywnego rangi ustawowej, który ze względu na swoją "epizodyczność" 

szybko się zdezaktualizował, ale "zdążył" wywołać nieodwracalne skutki w obrocie prawnym wcale 

nie jest zjawiskiem nadzwyczajnym. Dla przykładu można wskazać choćby na ustawę z dnia 26 

października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 27, poz. 250 ze 

zm.), zwaną potocznie "ustawą uwłaszczeniową", która została uchylona z dniem 6 kwietnia 1982 r. 

na mocy art. 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o uchyleniu 

ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 11, poz. 81 ze zm.). 

Następstwem nieodwracalnych skutków prawnych, jakie ustawa uwłaszczeniowa wywołała przed 

kilkudziesięciu laty, w ciągu zaledwie jednego dnia (41istopada 1971 r.), jest sytuacja, w której także 

obecnie przed sądami cywilnymi prowadzi się postępowania w przedmiocie roszczeń 

przewidzianych w tej ustawie. 

1 O. Natomiast pozytywnie trzeba ustosunkować się do zmiany proponowanej w art. 4. W 

tym przypadku sugerowane przez projektodawcę rozwiązanie legislacyjne rzeczywiście realizuje 

przyjęte w projekcie założenie odnośnie do "poprawy spójności terminologicznej systemu 

prawnego". 

11. Z kolei co się tyczy art. 5 projektowanej ustawy, to należy zwrócić uwagę, że w treści 

punktu 2 tego artykułu, w wierszu drugim od góry figuruje błędny zapis, który jest 

najprawdopodobniej wynikiem oczywistej omyłki pisarskiej. Wersja przedłożona do zaopiniowania 

zawiera sformułowanie "( ... ) oraz w art. 182 § w 3 we wprowadzeniu ( ... )", gdy tymczasem 

prawidłowy zapis -jak się wydaje - powinien brzmieć: "( ... ) oraz w art. 182 § 3 we wprowadzeniu 

( ... )". W świetle zasad poprawnej legislacji wskazana omyłka powinna być skorygowana w trakcie 

prac legislacyjnych nad projektem. 

Sąd NajlfiiYŻSzy, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa, www.sn.pl 

\ 

l 

i 

\ 

\ 

• 

\ 

l 


