
 

Druk nr 3953 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
 
 

 

SPRAWOZDANIE 
 

KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 
 

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy    
– Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (druk nr 2921) 
 

Marszałek Sejmu – zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu                       

– po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 7 kwietnia 2010 r. powyższy 

projekt  ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka do pierwszego czytania. 

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po przeprowadzeniu pierwszego czytania 

oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 8 lipca 2010 r. oraz 15 marca 

2011 r.  

wnosi: 

 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 
 
Warszawa, dnia 15 marca 2011 r. 
 
 
 Sprawozdawca   Przewodniczący Komisji 
 
    
                  /-/ Piotr Ołowski                                                                 /-/ Ryszard Kalisz 
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Projekt  

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia                     2011 r. 

 

o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w art. 149 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmie-
niu: 

„§ 2. Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może ponadto orzec z urzędu al-
bo na wniosek strony o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości okre-
ślonej w art. 154 § 6.”; 

2) w art. 229 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Należności z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych oraz grzywien 
orzeczonych w postępowaniu przed sądem administracyjnym, z wyjątkiem 
grzywien, o których mowa w art. 55 § 1, art. 149 § 2 oraz art. 154 § 1, mogą 
być umorzone lub zapłata tej należności może być odroczona albo rozłożo-
na na raty, jeżeli jej ściągnięcie byłoby połączone z niewspółmiernymi 
trudnościami lub groziłoby dłużnikowi zbyt ciężkimi skutkami.”. 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 

 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 

94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, 
Nr 208, poz. 1536 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831 i Nr 221, poz. 
1650, z 2008 r. Nr 190, poz. 1171 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 53, poz. 433, Nr 144, poz. 
1179, Nr 178, poz. 1375, Nr 216, poz. 1676 i Nr 221, poz. 1736, z 2010 r. Nr 36, poz. 196, Nr 122, 
poz. 826, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18 i Nr 34, poz. 173. 
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