
 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 22 lutego 2023 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier 

administracyjnych i prawnych 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 

2023 r. ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych  

i prawnych, odrzuca tę ustawę. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2023 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustaw 

w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych i podjął uchwałę o jej 

odrzuceniu. 

Izba powzięła poważne wątpliwości co do tego czy efekt prac Komisji Nadzwyczajnej 

do spraw deregulacji powołanej przez Sejm RP w celu dokonania przeglądu przepisów 

regulujących kwestie społeczne, ekonomiczne i gospodarcze oraz wskazania przepisów 

niejasnych, niespójnych, nieskutecznych, zbędnych lub stanowiących wyraz „nadregulacji” 

w celu ich wyeliminowania z systemu prawnego, można uznać za zadawalający. Uchwalona 

przez Sejm w dniu 26 stycznia 2023 r. ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania 

zbędnych barier administracyjnych i prawnych (dalej jako „ustawa deregulacyjna”): 

1) w zasadniczej części nie tylko nie znosi barier, ale tworzy nowe (vide: zmiany 

w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 

inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących);  

2) wprowadza zmiany kontrowersyjne, nieprzemyślane i nieprawidłowo przygotowane 

(vide: ustawa o ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn 

oraz ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji); 

3) dokonuje mało znaczących zmian, które nie rozwiązują zasadniczych problemów 

w zakresie zniesienia barier prawnych, lecz prowadzą do naruszenia stabilności 

porządku prawnego (vide: niektóre zmiany w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – 

Kodeks postępowania cywilnego czy ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw). 

Ad 1. Zmiany zaproponowane w art. 15 ustawy deregulacyjnej w zakresie nowych, 

sztywnych standardów dotyczących liczby miejsc parkingowych oraz urządzonych terenów 

sportu i rekreacji, trudno uznać za zmiany o charakterze deregulacyjnym, które wprowadzają 

ułatwienia w procedurach projektowania inwestycji mieszkaniowych. Zmiany te ingerują 

w warunki techniczne w budownictwie bez dogłębnej analizy ekonomicznej i skutków 

społecznych, jakie mogą powstać w następstwie tych zmian. Poza tym zmiany 
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te wprowadzają ograniczenia kompetencji władz samorządowych. Aktualne brzmienie 

ustawy pozwala samorządom gminnym na określenie współczynnika parkingowego 

w lokalnych standardach urbanistycznych, zatem proponowane przepisy naruszają władztwo 

planistyczne gminy w nadmierny i nieproporcjonalny sposób. Możliwość podjęcia pewnych 

ustaleń w lokalnych standardach urbanistycznych pozwala na dostosowanie przepisów 

ogólnych do lokalnych uwarunkowań. W poszczególnych gminach uwarunkowania 

dotyczące kwestii komunikacyjnych czy dostępności terenów zieleni znacząco się od siebie 

różnią. Określenie na poziomie ustawy jednolitego wskaźnika parkingowego dla wszystkich 

gmin w Polsce (dużych metropolii i gmin wiejskich), o diametralnie różnych potrzebach, 

pojemności komunikacyjnej i sprawności transportu zbiorowego utrudni podejmowanie 

racjonalnych działań planistycznych na obszarze wielu gmin. 

Ad 2. W art. 5 zmieniono zasady ustalania kwoty wolnej od podatku od spadków 

i darowizn. W myśl przyjętych przez Sejm przepisów, których ostateczny kształt został 

określony poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu, oprócz podwyższenia kwot wolnych 

od podatku w poszczególnych grupach podatkowych, wprowadzono limity kwot od wielu 

osób w każdej grupie podatkowej, co w konsekwencji przyczyniło się do powstania 

wątpliwości co do skutków prawnych takiej regulacji. Ustalenie zbiorczego progu na kwotę 

54 180 zł dla sumy darowizn od osób z trzeciej grupy podatkowej, powoduje konieczność 

uiszczenia podatku od nadwyżki (tzw. podatku od zrzutek). Zmiany te nie zostały także 

poprzedzone stosową analizą w zakresie skutków finansowych. Zdaniem Izby, taki tryb 

wprowadzania zmian, które nie są poparte rzetelną analiza prawną, finansową oraz 

konsultacjami z zainteresowanymi podmiotami, podważa zaufanie obywateli do państwa 

i stanowionego przez nie prawa. 

Kontrowersje wywołały również zmiany przyjęte w ustawie o broni i amunicji. 

W trakcie prac nad ustawą skrytykowano wyeliminowanie z porządku prawnego obowiązku 

poddawania się przez myśliwych okresowym badaniom lekarskim oraz złagodzenie wymagań 

w zakresie procedury odwoławczej od orzeczeń lekarskiego lub psychologicznego, 

wydawanych w stosunku do osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na broń. Biorąc pod 

uwagę, iż przedmiotem badania lekarskiego i psychologicznego jest ocena, czy osoba 

ubiegająca się o broń lub tą bronią się posługująca nie wykazuje zaburzeń psychicznych 

lub znacznego ograniczenia sprawności psychofizycznej, czy nie wykazuje istotnego 

zaburzenia funkcjonowania psychologicznego, oraz czy nie jest uzależniona od alkoholu 
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lub od substancji psychoaktywnych, a więc czy posiadanie przez nią broni nie będzie 

stanowiło zagrożenia dla życia i zdrowia innych osób, wprowadzenie przez ustawodawcę 

złagodzenia tych wymogów należy uznać za całkowicie nieracjonalne. 

Ad 3. Jednym z warunków uznania systemu prawnego za dobry, racjonalny i spełniający 

standardy demokratycznego państwa prawego jest jego stabilność. Stabilność nie oznacza 

niezmienności prawa, ale to, że ingerencja w system prawny będzie następowała wówczas, 

gdy racjonalny prawodawca spodziewa się w ten sposób uzyskać znaczą korzyść, a nie tylko 

nieznacznie poprawić istniejący porządek prawny. Stabilność systemu prawnego jest 

warunkiem wykształcenia jednolitej wykładni (interpretacji) przepisów prawnych 

oraz stabilnych reguł stosowania prawa. Ingerencja w porządek prawny powinna następować 

wyłącznie wówczas, gdy uznane zostanie, że aktualnie obowiązujące przepisy nie realizują 

celu założonego przez prawodawcę i że nie ma możliwości osiągnięcia tego celu 

z wykorzystaniem innej niż naruszenie stabilności porządku prawnego metody prawnej albo 

pozaprawnej. Analizując przepisy ustawy deregulacyjnej w kontekście przywołanej reguły, 

należy podważyć zasadność wprowadzenia zmian w zakresie art. 127a § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego, a także zmiany przyjęte w Kodeksie postępowania 

cywilnego, porządkujące kwestie miejsca publikacji obligatoryjnych ogłoszeń 

w postępowaniu cywilnym. Senat dostrzega, że w ostatnim roku Kodeks postępowania 

cywilnego nowelizowany był ponad 20 razy. Nadmierna aktywność legislacyjna stoi 

w sprzeczności z budowaniem dobrego systemu prawnego i wpływa bezpośrednio 

na bezpieczeństwo prawne adresatów norm.  

Podejmując decyzję o odrzuceniu ustawy Senat wziął także pod uwagę to, że elementem 

przyzwoitej legislacji jest zachowanie właściwego trybu pracy nad ustawą. Natomiast projekt 

ustawy, pomimo iż dotyczy szerokiego spektrum spraw z różnych dziedzin prawa, w tym 

nowelizuje dwa Kodeksy, nie został poddany szerokim konsultacjom społecznym 

z zainteresowanymi środowiskami. Ponadto procedura rozpatrywania projektów ustaw, 

których przyjęcie może powodować zmiany w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego, 

obejmuje zasięganie opinii organizacji samorządowych, tworzących stronę samorządową 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Organizacje te mają prawo 

do przedstawienia opinii o projekcie ustawy (art. 36 ust. 6 Regulaminu Sejmu). Bez względu 

na to, że ustawa dokonuje zmian w ustawie o podatku od spadków i darowizn, które mają 
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istotny wpływ na finanse gminne (podatek ten stanowi w całości dochód gmin), zmiany te 

nie zostały poddane konsultacjom w regulaminowym trybie. 

Senat zauważa, że naruszenie trybu konsultacji założeń i projektów ustaw może 

podlegać ocenie Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na art. 7 Konstytucji, w myśl którego 

organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, a także z uwagi 

na wywodzoną z zasady demokratycznego państwa prawa, zasadę zaufania obywateli 

do państwa i do stanowionego przez nie prawa (art. 2 Konstytucji). 

Mając na względzie wskazane powyżej argumenty, Senat podjął uchwałę o odrzuceniu 

ustawy w całości. 

 


