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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 10 listopada 2010 r.

Druk nr 1026 A

SPRAWOZDANIE
KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI
(wraz z wnioskiem mniejszości komisji)
o uchwalonej przez Sejm w dniu 29 października 2010 r.
ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy –
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Marszałek Senatu dnia 2 listopada 2010 r. skierował ustawę do Komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2010 r.
- Komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Jacek Swakoń

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz
ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 października
2010 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy –
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wprowadza do jej tekstu następujące
poprawki:

1)

w art. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:
"14) w art. 73:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii
lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.",
b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
"§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji
publicznej w obecności pracownika tego organu.",
c) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub
wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to
uzasadnione ważnym interesem strony.";";

2)

w art. 1 po pkt 14 dodaje się pkt … w brzmieniu:
"…) w art. 74 § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich
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uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy
zażalenie.";";

3)

w art. 1 w pkt 16 w lit. a, w § 1 skreśla się wyrazy "oraz organ, o którym mowa w art.
106 § 1";

4)

w art. 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie:
"18) w art. 111:
a) po § 1 dodaje się § 1a i 1b w brzmieniu:
"§ 1a. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, może ją uzupełnić lub
sprostować z urzędu w zakresie, o którym mowa w § 1, w terminie
czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji.
§ 1b. Uzupełnienie lub odmowa uzupełnienia decyzji następuje w formie
postanowienia.",
b) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w § 1b, termin dla
strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia jego
doręczenia lub ogłoszenia.";";

5)

w art. 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie:
"20) w art. 138:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"§ 1. Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której:
1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo
2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie
orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję – umarza
postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, albo
3) umarza postępowanie odwoławcze.
§ 2. Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać
sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy
decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a
konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej
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okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu
sprawy.",
b) dodaje się § 4 w brzmieniu:
"§ 4. Jeżeli przepisy przewidują wydanie decyzji na blankiecie urzędowym, w
tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a istnieją podstawy
do zmiany zaskarżonej decyzji, organ odwoławczy uchyla decyzję i
zobowiązuje organ pierwszej instancji do wydania decyzji o określonej
treści.";";

6)

w art. 1 pkt 22 otrzymuje brzmienie:
"22) w art. 154:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"§ 1. Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może
być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji
publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub
słuszny interes strony.
§ 2. W przypadkach określonych w § 1 właściwy organ wydaje decyzję w
sprawie uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji.",
b) uchyla się § 3;";

7)

w art. 1 pkt 26 otrzymuje brzmienie:
"26) w art. 235:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Skargę w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną, uważa się zależnie
od jej treści za żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia
nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany, które może być
uwzględnione, z zastrzeżeniem art. 16 § 1 zdanie drugie.",
b) uchyla się § 2;";

8)

w art. 1:
a)

w pkt 27, w § 3 po wyrazach "art. 239" dodaje się wyrazy "§ 1",

b) pkt 29 otrzymuje brzmienie:
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a) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za
bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a
skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ
właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie
stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez
zawiadamiania skarżącego.",
b) uchyla się § 2;";

9)

w art. 1 pkt 30 otrzymuje brzmienie:
"30) w art. 259:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Organy, o których mowa w art. 258, dokonują okresowo, nie rzadziej niż
raz na dwa lata, ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez
organy i jednostki organizacyjne poddane ich nadzorowi.",
b) uchyla się § 2,
c) § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz ocen organy wymienione w § 1
dążą do usunięcia przyczyn skarg oraz do pełnego wykorzystania
wniosków w celu polepszenia działalności poszczególnych organów i
innych państwowych jednostek organizacyjnych.".";

10)

w art. 2 po pkt 2 dodaje się pkt … w brzmieniu:
"…) art. 51 otrzymuje brzmienie:
"Art. 51. Kilku uprawnionych do wniesienia skargi może w jednej sprawie
występować w roli skarżących, jeżeli ich skargi dotyczą tej samej decyzji,
postanowienia, innego aktu lub czynności albo bezczynności organu lub
przewlekłego prowadzenia postępowania.";";

11)

w art. 2 skreśla się pkt 10.

Wniosek mniejszości

-

w art. 1 w pkt 16 w lit. b, w § 3 skreśla się wyraz "odmowy".

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

