Stanowisko koła Wolni i Solidarni do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (tekst niewygłoszony)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych
ustaw.
Omawiany projekt jest kolejnym elementem pakietu ułatwień dla przedsiębiorców ˝100
zmian dla firm˝ przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, pakietu, którego celem jest
wspomożenie

przedsiębiorców

poprzez

reformę

dotychczas

funkcjonujących

rygorystycznych przepisów stanowiących bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Po uchwaleniu w grudniu tzw. ustawy deregulacyjnej mającej za zadanie poprawę otoczenia
prawnego przedsiębiorców z zadowoleniem przyjmuję projekt drugiej ustawy z pakietu,
który dziś poddajemy pod dyskusję, dotyczący zmian procedury administracyjnej - zmian,
których uchwalenie wydaje się w tym momencie konieczne, by państwo zaczęło
funkcjonować z pożytkiem dla ludzi, a nie jedynie, jak dotychczas, by ludzie pracowali z
pożytkiem dla państwa.
Wśród tych zmian mogę wymienić przede wszystkim przyjazną interpretację przepisów
oraz rozstrzyganie wątpliwości na korzyść obywatela. Zasada pewności prawa oraz
rezygnacja ze zbyt rozbudowanych wymogów i obciążeń w przypadkach, kiedy nie mają one
żadnego logicznego uzasadnienia, w sposób znaczący wpłynie ogólnie na jakość życia, sposób
podejmowania decyzji i skłonność naszych obywateli do rozwijania m.in. swoich
przedsiębiorstw. Będzie to duże ułatwienie podnoszące świadomość i pewność Polaków oraz
zwiększające ich chęć do podejmowania działań. Za niezwykle korzystne uważam również
wprowadzenie takiej możliwości, jak rozwiązywanie sporów za pomocą mediacji. Daje to
możliwość rozstrzygnięcia nieporozumień z pomocą osoby trzeciej, profesjonalnie
przygotowanej do tego zadania.
Wśród szeregu zmian mających na celu usprawnienie działania administracji oraz
przyspieszenie obecnie obowiązujących procedur, mimo że wszystkie zmiany godne są
uwagi, warto wymienić moim zdaniem możliwość milczącego załatwiania spraw, co

przyniesie szczególną korzyść naszym obywatelom. Jest to regulacja zmuszająca do
szybszego działania i rozpatrywania spraw oraz wykluczająca sytuacje, w których mimo
ustawowo określonego czasu na decyzję administracyjną czeka się w nieskończoność, czego
skutkiem może być np. paraliż inwestycji. Inny rodzaj wprowadzanych rozwiązań dotyczy
adekwatności administracyjnych kar pieniężnych. Uregulowanie tych zapisów, mam nadzieję,
wyeliminuje takie sytuacje, w których np. za wycięcie spróchniałego drzewa zagrażającego
życiu i zdrowiu ludzi obywatele otrzymują karę pieniężną, która rujnuje ich finansowo.
Koło Wolni i Solidarni, widząc dobrą przyszłość w proponowanym projekcie, wnosi o dalsze
jego procedowanie.

