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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 3 lutego 2010 r.
Druk nr 752 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ
oraz

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2010 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 3 lutego 2010 r. nad ustawą

o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy
– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3 i 4.
Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący
wnioskodawcy dokonali zmiany treści swoich wniosków:
- Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (pkt 1 zestawienia wniosków),
- senator Tadeusz Gruszka (pkt 4 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Stanisław Piotrowicz

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Piotr Zientarski

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów
administracyjnych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi

1)

w art. 1 w pkt 2 w lit. b, w § 1a wyrazy "pięcioletnią kadencję"
zastępuje się wyrazami "okres pięciu lat, najwyżej na dwie kolejne
kadencje";

2)

Poprawka
KPCPP
poparta przez
połączone komisje

Poprawka
KPCPP
KU
poparta przez
połączone komisje

w art. 2:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
"8) uchyla się art. 221;",
b) po pkt 9 dodaje się pkt ... w brzmieniu:
"...) w art. 234 § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Opłatę

kancelaryjną

uzasadnieniem,

za

doręczonego

odpis
na

orzeczenia
skutek

z

żądania

zgłoszonego w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia
orzeczenia, pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o
sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie.
Jeżeli opłata nie została uiszczona, przewodniczący
zarządzi ściągnięcie jej od strony, która złożyła wniosek.
Przepisów art. 220 nie stosuje się.";";

3)

w art. 2 w pkt 13, w art. 285a w § 2 po wyrazie "administracyjnego,"
dodaje się wyrazy "jeżeli strony nie skorzystały z przysługujących im
środków prawnych,";

Poprawka
KPCPP
KU
poparta przez
połączone komisje

4)

art. 4 otrzymuje brzmienie:
"Art. 4. 1. Skarga o

stwierdzenie

prawomocnego

niezgodności z

orzeczenia

przysługuje

prawem
także

od

Poprawka
sen. T. Gruszki
poparta przez
połączone komisje

orzeczeń, które stały się prawomocne od dnia 1
stycznia 2004 r., a przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy.
2. Skargę, o której mowa w ust. 1, można wnieść w terminie
dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.".
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