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Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu, Komisja Ustawodawczej
wnosi projekt ustawy

- o zmianie ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo
o ustroju sądów administracyjnych
i ustawę - Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi.

Do reprezentowania Komisji w pracach nad projektem ustawy został
upoważniony poseł Stanisław Rydzoń.

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej

(-) Ryszard Kalisz
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P r o j e k t

USTAWA

z dnia                      2003 r.

o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów

administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami

administracyjnymi

Art. 1.
W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o
ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr
171, poz. 1663) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 21;

2) uchyla się art. 42;

3) uchyla się art. 44;

4) uchyla się art. 47;

5) uchyla się art. 66;

6) art. 71 otrzymuje brzmienie:

„Art. 71. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym
przywozem towarów na polski obszar celny (Dz.U. Nr 43, poz. 477,
Nr 123, poz. 1352 oraz z 2002 r. Nr 125, poz. 1063 i Nr 188, poz.
1572) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 5 wyrazy „Naczelnego Sądu Administracyjnego”
zastępuje się wyrazami „sądu administracyjnego”;

2) w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje
stronie skarga do sądu administracyjnego w przypadku
jego niezgodności z prawem. Przepisu art. 52 ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) nie
stosuje się.”;

7) art. 75 otrzymuje brzmienie:

„Art. 75. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie przed nadmiernym
przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i
odzieżowych (Dz.U. Nr 110, poz. 1188 oraz z 2002 r. Nr 125, poz.
1063 i Nr 188, poz. 1572) w art. 2 w ust. 5 wyrazy „Naczelnego Są-
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du Administracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu administracyj-
nego”;

8) art. 81 otrzymuje brzmienie:

„Art. 81. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem
na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych (Dz.U.
Nr 123, poz. 1352 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 125, poz.
1063) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 6 wyrazy „Naczelnego Sądu Administracyjnego”
zastępuje się wyrazami „sądu administracyjnego”;

2) w art. 36 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje
stronie skarga do sądu administracyjnego w przypadku
jego niezgodności z prawem. Przepisu art. 52 ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) nie
stosuje się.”;

9) w art. 84:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w art. 17 w ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Przepisu art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o po-
stępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.
1270) nie stosuje się.”,

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w art. 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Decyzje organów cenzury i kontroli są ostateczne i mogą być za-
skarżone bezpośrednio do sądu administracyjnego. Przepisu art.
52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) nie
stosuje się.”;

10) po art. 84 dodaje się art. 84a-84c w brzmieniu:

„Art. 84a. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o ochronie przed przywozem
na polski obszar celny towarów subsydiowanych (Dz.U. Nr 125,
poz. 1063) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 6 wyrazy „Naczelnego Sądu Administracyjnego”
zastępuje się wyrazami „sądu administracyjnego”;

2) w art. 30 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje
stronie skarga do sądu administracyjnego w przypadku
jego niezgodności z prawem. Przepisu art. 52 ustawy z
dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) nie
stosuje się.”.
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Art. 84b. W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach i nadzorowaniu po-
mocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141, poz. 1177) w
art. 33 w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego” zastępuje się wyrazami „sądu administracyjnego”.

Art. 84c. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o
kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego
podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. Nr 156, poz. 1301) w art. 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Decyzje organów cenzury i kontroli są ostateczne i mogą
być zaskarżone bezpośrednio do sądu administracyjnego.
Przepisu art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Pra-
wo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz.U. Nr 153, poz. 1270) nie stosuje się.”;

11) po art. 102 dodaje się art. 102a w brzmieniu:

„Art. 102a. W sprawach, w których wniosek o rozpoznanie sporu o właści-
wość między organem administracji publicznej a sądem nie został
rozpoznany przez Kolegium Kompetencyjne przy Sądzie Naj-
wyższym do dnia 1 stycznia 2004 r., Sąd Najwyższy umorzy po-
stępowanie. Strona może ponownie wystąpić o rozpoznanie spra-
wy do właściwego sądu powszechnego albo organu administracji
publicznej.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
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U Z A S A D N I E N I E

Ponad roczne vacatio legis przewidziane przez ustawodawcę do wdrożenia
reformy sądownictwa administracyjnego w sytuacji ciągłego dokonywania licznych
zmian w systemie prawa spowodowało konieczność ich uwzględnienia w ustawie z
dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów
administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjny-
mi.

W ramach przedstawianej nowelizacji tej ustawy w art. 1 pkt 1-5 proponuje
się usunięcie z niej tych przepisów, które odnoszą się do nieobowiązujących już
ustaw:

1) art. 21, zmieniającego ustawę z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpiecze-
niowej (Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 ze zm.), która z dniem 1 stycznia 2004 r.
utraci moc obowiązującą na podstawie art. 256 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151);

2) art. 42, zmieniającego ustawę z dnia 12 września 1996 r. o państwowym nadzo-
rze standaryzacyjnym towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą
(Dz.U. Nr 124, poz. 584, ze zm.), która z dniem 1 stycznia 2003 r. utraciła moc
obowiązującą na podstawie art. 48 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o ja-
kości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 44,
ze zm.);

3) art. 44, zmieniającego ustawę z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpie-
czeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153, ze zm.), która z dniem 17 marca
2003 r. utraciła moc obowiązującą na podstawie art. 222 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
(Dz.U. Nr 45, poz. 391, ze zm.);

4) art. 47, zmieniającego ustawę z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz.U.
z 2001 r. Nr 127, poz. 1400, ze zm.), która z dniem 1 września 2003 r. utraciła
moc obowiązującą na podstawie art. 166 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175);

5) art. 66, zmieniającego ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopusz-
czalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 60,
poz. 704, ze zm.), która z dniem 6 października 2002 r. utraciła moc obowiązu-
jącą na podstawie art. 56 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopusz-
czalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr
141, poz. 1177, ze zm.).

Zmiany zawarte w art. 1 w pkt 6, 7, 8, 9 lit. b i pkt 10 mają na celu dostoso-
wanie do reformy sądownictwa administracyjnego wymienionych w nich ustaw, w
których przewidywano kompetencje do kontroli określonych działań organów admi-
nistracji dla Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie dostrzegając wchodzących z
dniem 1 stycznia 2004 r. zmian w ustroju sądownictwa administracyjnego. Spowo-
dowane było to zapewne faktem, że prace legislacyjne w Parlamencie nad zmianami,
czy opracowaniem tych aktów normatywnych, były prowadzone równolegle do prac
nad reformą sądownictwa administracyjnego i niezharmonizowano w odpowiedni
sposób tych regulacji. Przedstawiane zmiany mają więc charakter porządkowy, nie
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dokonuje się w nich ingerencji w merytoryczne rozwiązania zawarte w nowelizowa-
nych ustawach.

Natomiast zmiana w pkt 9 lit. a ma charakter wyłącznie porządkowy, gdyż
chodzi o przyjęcie jednolitej dla całej ustawy formuły wyłączenia stosowania art. 52
ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że w przepisach przejściowych brak jest
przepisu dotyczącego spraw, w których wnioski o rozpoznanie sporu o właściwość
między organami administracji publicznej a sądem nie zostaną rozpoznane przez
Kolegium Kompetencyjne przy Sądzie Najwyższym do dnia 1 stycznia 2004 r. W
związku z tym proponuje się dodanie art. 102a (zmiana 11), w którym przyjęto roz-
wiązanie, że postępowanie w tych sprawach zostanie umorzone przez Sąd Najwyż-
szy. W tych sprawach strona będzie mogła wystąpić ponownie o rozpoznanie sprawy
przez organ administracji publicznej lub sąd powszechny.

W związku z powyższym nowela nie wywoła skutków finansowych innych
niż te, które uwzględniono już w budżecie państwa, podejmując decyzję o wdrożeniu
reformy sądownictwa administracyjnego. Czas jej wejścia w życie - 1 stycznia 2004
r. - także odpowiada wejściu w życie pozostałych ustaw wprowadzających tę refor-
mę.

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty zakresem europejskiego prawa
wspólnotowego ani obowiązkiem dostosowawczym wynikającym z Układu Europej-
skiego.






