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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2019 r.                

Opinia o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  

oraz niektórych innych ustaw 

 (druk nr 1152) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa wprowadza podstawę prawną dla szerszego stosowania systemu 

teleinformatycznego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. System ten ma umożliwić 

stronom i uczestnikom postępowania m.in. korzystanie z elektronicznej komunikacji z sądem 

w ich sprawach, a sądom zapewnić możliwość prowadzenia akt w postaci elektronicznej. 

Jednocześnie ustawa ujednolica w tym zakresie procedurę sądowoadministracyjną i cywilną. 

Ustawa m.in. wprowadza możliwość doręczania pism w formie dokumentu 

elektronicznego zawierającego dane z systemu teleinformatycznego sądu. Konsekwencją tego 

jest obowiązek informowania sądu o zmianie adresu elektronicznego. Pisma będą doręczane 

stronom za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona wniesie pismo 

w formie dokumentu elektronicznego, albo wystąpi do sądu o takie doręczenie i wskaże 

sądowi adres elektroniczny, albo wyrazi zgodę na doręczanie pism za pomocą tych środków 

i wskaże sądowi adres elektroniczny. Jeżeli natomiast strona zrezygnuje z elektronicznego 

sposobu doręczania korespondencji, to sąd będzie obowiązany do komunikowania się ze 

stroną w sposób tradycyjny. Sąd będzie miał obowiązek informowania strony o warunkach 

wnoszenia pism oraz ich doręczania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Wprowadzone zostaną prawne narzędzia do prowadzenia pełnych akt sprawy w wersji 

elektronicznej, ich udostępniania stronom  oraz przekazywania organom administracji. 
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Pisma składane w trakcie rozprawy nie będą już pismami procesowymi tylko 

załącznikami do protokołu, co pełniej odzwierciedli zasadę ustności procesu.  

Dla zapewnienia jednoznacznego określenia stron postępowania oraz ich przedstawicieli 

zostanie wprowadzony obowiązek wskazywania w pierwszym piśmie procesowym 

odpowiedniego nr. PESEL, KRS, REGON lub NIP. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 31 maja 2019 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2019 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 3260). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowych Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które uchwaliły projekt z poprawkami 

doprecyzowującymi oraz technicznolegislacyjnymi. 

W trakcie drugiego czytania zgłoszono poprawki, które wprowadzały obowiązek 

posługiwania się numerem PESEL przez strony, ich przedstawicieli ustawowych oraz 

pełnomocników. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu uwzgledniającym poprawki zgłoszone 

w trakcie drugiego czytania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. W nowelizowanym art. 48 § 3 i 4 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (PPSA) radcowie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 

zostali określeni, jako pełnomocnicy strony postępowania. Należy w tym miejscu zauważyć, 

że zgodnie z art. 4 ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, to 

Prokuratoria Generalna wykonuje zastępstwo procesowe. Radcowie Prokuratorii Generalnej 

wykonują jedynie czynności zastępstwa w imieniu Prokuratorii (art. 33 ustawy o Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej). W nowelizacji art. 205 § 4  PPSA dostrzeżono ten 

mechanizm i jako pełnomocnika strony wskazano Prokuratorię, a nie jej radców.  

Wobec powyższego proponuję następującą poprawkę: 

w art. 1 w pkt 3, w § 3 i 4 wyrazy „, doradcą podatkowym lub radcą” zastępuje się wyrazami 

„lub doradcą podatkowym albo wykonującego czynności w sprawie radcę”; 
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2. Według uzasadnienia projektu ustawy pierwsze pismo wnoszone przez stronę 

w sprawie po dniu wejścia w życie ustawy (nawet jeśli nie jest to pierwsze, a kolejne pismo w 

sprawie) będzie musiało spełniać również warunki formalne określone w art. 46 § 2 PPSA, w 

brzmieniu ustalonym ustawą, a więc zawierać dodatkowo numer PESEL/KRS/NIP/REGON. 

Brzmienie art. 5 pkt 2, wbrew wyrażonym w uzasadnieniu intencjom ustawodawcy, nie 

nakazuje uzupełnienia danych w pierwszych pismach procesowych wnoszonych po dniu 

wejścia ustawy w życie, jeżeli nie są to pierwsze, a kolejne pisma w danej sprawie. Art. 46 

§ 2 PPSA, do którego odsyła art. 5 pkt 2, określa w pkt 1 wymagania pierwszego pisma 

procesowego w sprawie (w tym obowiązek zawarcia odpowiedniego numeru 

identyfikacyjnego), a w pkt 2 kolejnych pism (w przypadku kolejnych pism warunki formalne 

nie ulegają zmianie – powinny zawierać sygnaturę akt). W związku z tym wykonanie 

dyspozycji zawartej w art. 5 pkt 2 oznacza, że zgodnie z treścią art. 46 § 2 PPSA do 

pierwszego pisma w sprawie znajdą zastosowanie warunki formalne określone w art. 46 § 2 

pkt 1, a więc również obejmujące obowiązek zawarcia odpowiedniego numeru, a do 

kolejnych pism w sprawie nie znajdzie zastosowania ten obowiązek. 

Podsumowując. Zastosowanie art. 5 pkt 2 do pierwszych pism wnoszonych w nowym 

stanie prawnym, które nie są pierwszymi pismami w danej sprawie, będzie polegało na 

zastosowaniu art. 46 § 2 PPSA, w którym czytamy, że takie pisma powinny zawierać 

sygnaturę akt. A zatem cel przepisu nie zostanie zrealizowany. 

Ponadto przepis powinien być stosowany od pierwszego dnia obowiązywania ustawy, a 

wyrażenie „po dniu” powoduje, że przez jeden dzień – dzień wejścia ustawy w życie – 

przepis nie będzie stosowany.  

Wobec powyższego proponuję by art. 5 pkt 2 otrzymał następujące brzmienie: 

 

„2) pierwsze pismo strony wniesione w danej sprawie od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy powinno dodatkowo zawierać numery określone w 46 § 2 pkt 1 lit. b i c ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”. 

 

 

Michał Gil 

Główny legislator 


