
 

 Warszawa, 15 września 2009 r.
SEJM  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VI kadencja 

Prezes Rady Ministrów  
DSPA-140-137(5)/09  

 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 

 
 
 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

senackiego projektu ustawy 
 
 

- o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego (druk nr 2177). 

 
 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 

Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

 

(-) Donald Tusk 



Stanowisko Rzqdu

rvobec scnackicgo projektu ustawy o zmianie ustawy -  Kodeks postqpowania

ad nr in istracyj  nego (druk sejmowy nr 2177\

Projekt ustar'vy o ztttianie rtstarv\ Kodeks postqpo"vania adtninistracyincgo stanowt

u1'konanie oLrorviqzku dtrstosowania systel.ntl prawa do rlvroku Trybunalu Korlstytucyjnego

zdnia 15 grudnia 2008 r, (sygn. akt P 57107), stwierdzaj4ccgo niezgodtio(c art. 24 $ I pkt 5

r.r,nviq.z.ku z art.27 r{ I i ur. 127 $ 3 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania

adnrinistraclj ncgo rv zakrcsic, w .iakirr nie wylqcza czlonka samorz4dowego kolegiurrr

odwolawczego z postqpowania z rvniosku o pono\\ne nlzpatrzenic sprawl'. gdy czlonek ten bral

udzial rv rvytlariu zaskarzouej dec,vzji. z ar1.2 rv zrviiv-ltt z afi. 78 Konstltucji Rz-eczypospolitej

l'olskiej.

I ' roprrnrtrvana ztnianl  polega t t : r  t lodaniu r i 'ar t .  27 t lsta\vy z dnia l4 czerwca 1960 r .  -

Kodcks postqporvania adnrinistracyj  nego (Dz. l ) .  2 2000 r .  Nr 98, poz. 1071, z p62n. zm.)

,- la w brzmicniu: ,,d la. Czlonck samorz4clo*'cgo kolcgium odrvolawczcgo podlega

rill4czeniu od udzialu w postqporvuniu w sprarvie wniosku o pont)\\'ttc rozpalrzetlie spraut,

jezeli bral udzial rv rv-vdaniu dccyz-.ji objqtc.j rvnioskicm.".

Rada Ministr6lv pozl't1 ri'ttic uccttir propunorr atty kierunek zmiany dotyozpej

dodania \ la r.r'art. 27. Projcktowana zmiana dostosowuje ustawq z dnia l4 czerwca 1960 r. -

Kodeks postqporvania adrrr inislracyi cgo do w1'roku Trybunalu Koltstytucyj nego z dr.ria l5

gnrdnia 2008 r. Zgodr.rie z plopono\\anyttt ptzepisent czlotiek samorzqdowego kolcgrurr

odrvolawczego powinicu podlegai rvylqczenir.t z postQpowania z wniosku o ponowne

lozpatrzenic sprarvl, gdy cz-totrck ten bral uclzial rv ,,irydaniu zaskarZone.i decyzji

Podzielii nalezy poglqd zawarly w uzasadnieniu proicktu ustawy, ze wprowadzenie

znriany stanorvi icisle odzrvierciedlenie sentencji lvyroku 
'l rybunalu Konstytucyjnego z dnia

l5 grudnia 2008 r., r.r' ktoryut 
'frybunal 

uznal brak takiej regulacji za pominiqcie

ustawodawcze, prowadz4ce w tym zakresie do niezgodnoici z Konstytuojq przepis6w

nornrujqcych zasldy rvylqczetria pracorvniktiw olgan6w adrninistracji publicznej.

Reasunruj4c Rada Ministrtirv popiera senacki proiekt ustawy i rekomenduje go do

dalszych prac pat lamcntarnl- ch.


