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Opinia

o ustawie  o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy –

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 (druk nr 1152)

I. Cel i przedmiot ustawy

Nowelizacja ma na celu wprowadzenie do porządku prawnego grzywny wymierzanej

organowi administracji publicznej za bezczynność (art. 1).

W obecnym stanie prawnym sąd administracyjny może ukarać grzywną organ

administracji w razie:

a) nieprzekazania sądowi w terminie skargi wraz z aktami sprawy (art. 55 § 1 Prawa

o postępowaniu prze sądami administracyjnymi (ppsa));

b) niezastosowania się do postanowienia sądu podjętego w toku postępowania i w związku

z rozpoznaniem sprawy (art. 112 ppsa),

c) niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz w razie bezczynności

organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu (art. 154 § 1 ppsa);

d) niezłożenia poświadczonych urzędowo odpisów dokumentów będących w jego posiadaniu

albo do oświadczenia, że ich nie posiada (art. 293 § 1 ppsa).

Obecnie sąd administracyjny nie ma możliwości nałożenia grzywny za bezczynność

organu, która nastąpiła na przedsądowym etapie postępowania administracyjnego.

Na podstawie opiniowanej ustawy grzywa będzie wymierzana przez sąd

administracyjny z urzędu lub na wniosek strony w wysokości do dziesięciokrotnego
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przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim,

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ponadto ustawa usuwa błąd w ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy –

Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami

administracyjnymi, polegający na nieprawidłowym określeniu miejsca wprowadzenia zmiany

do ustawy (art. 2).

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia z wyjątkiem art. 2,

który wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 88. posiedzeniu w dniu 25 marca 2011 r. Projekt ustawy

był przedłożeniem Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z

ograniczaniem biurokracji. Projekt był przedmiotem prac sejmowej Komisji Sprawiedliwości

i Praw Człowieka. Komisja wprowadziła do projektu poprawkę umożliwiającą sądowi

administracyjnemu wymierzenie grzywny z urzędu.

W trakcie drugiego czytania zgłoszono poprawki zmierzające do poprawienia błędu

w ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania

administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu uwzględniającym poprawki zgłoszone w trakcie

drugiego czytania.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie wzbudza zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym..
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