
NOTATKA z wspólnego posiedzenia
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka,

Praworządności i Petycji

Nr posiedzenia: 275 Nr posiedzenia: 159

Data posiedzenia:  3 lutego 2010 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Piotr Zientarski – przewodniczący Komisji Ustawodawczej

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 48. posiedzeniu Senatu do ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy –
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Stanisław Gogacz, Leon
Kieres, Bohdan Paszkowski, Grażyna Sztark, Marek Trzciński, Piotr
Zientarski; senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji: Stanisław Piotrowicz, Jan Rulewski, Jacek
Swakoń oraz Piotr Wach,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− podsekretarz stanu Zbigniew Wrona,
− dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego Jan Bołonkowski,
− zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Dorota

Kramarczyk,
− zastępca dyrektora Departamentu Organizacyjnego Tomasz

Jaskłowski;
− główny specjalista w Departamencie Legislacyjno-Prawnym Igor

Sadowski;
− Kancelaria Prezydenta RP:

− podsekretarz stanu Andrzej Duda,
− zastępca dyrektora  Biura Prawnego i Ustroju Małgorzata Znojek,
− 

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Michał Gil.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący senator Piotr Zientarski przypomniał, że w trakcie debaty na posiedzeniu Senatu

zostały przedstawione wnioski zgłoszone przez: Komisję Ustawodawczą (2 poprawki), Komisję
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (3 poprawki, w tym dwie identyczne w treści jak
poprawki Komisji Ustawodawczej) oraz  senatora Tadeusza Gruszki.
Minister Andrzej Duda wyraził poparcie dla wspólnych poprawek komisyjnych jednocześnie
oponując przeciwko wprowadzeniu limitu sprawowania kadencji przez prezesów i wiceprezesów
WSA oraz rozszerzeniu możliwości wystąpienia ze skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem
prawomocnego orzeczenia na orzeczenia, które stały się prawomocne w okresie od wejścia w życie
konstytucji z 1997 r.
Najwięcej dyskusji wywołała poprawka senatora T. Gruszki. Rozważano to, iż od 1 stycznia
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2004 r. istnieją sądy administracyjne a od 1 maja 2004 r. Polska jest w UE, a data 1 września
2004 r. jest również wskazana w przepisach normujących tą skargę w kpc (wejście w życie
przepisu art. 4171 kc przewidującego możliwość dochodzenia we właściwym postępowaniu
naprawienia szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej
decyzji).
Minister Z. Wrona podkreślił, iż zmiana daty, przed którą orzeczenia stały się prawomocne
i obecnie mogą być zaskarżone skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem była przedmiotem
rozważań i wybrano najlepsze, jego zdaniem rozwiązanie.
Komisje poparły swoje, identyczne w treści a zgłoszone na odrębnych posiedzeniach, poprawki.
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji dokonała modyfikacji swojej poprawki w ten
sposób, iż zakaz sprawowania stanowiska przez okres dwóch kolejnych kadencji przez prezes
i wiceprezes w wojewódzkim sądzie administracyjnym wyraziła w ten sam sposób jak w ustawie
o ustroju sądów powszechnych.
Senator Tadeusz Gruszka również dokonał modyfikacji poprawki w ten sposób, iż zmienił datę
prawomocności orzeczeń z 17 października 1997 r. na 1 stycznia 2004 r. których, obecnie
wprowadzaną skargą, będzie można stwierdzić niezgodność z prawem.
Tak zmodyfikowane poprawki uzyskały poparcie połączonych komisji.
Na sprawozdawcę połączonych komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Leona Kieresa.

Konkluzja: Komisje poparły 4 poprawki do ustawy (druk nr 752 Z).

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich (MN)


