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1. Czy partia, z której Pani kandyduje, w swoim programie wyborczym zawarła kwestię 

poprawy regulacji prawnych? Jeśli tak, to jakich? 

Nowoczesna jest partią innowacji i przedsiębiorczości. Jej celem jest ułatwienie życia 

ludziom i poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla konkretnych problemów. Takie zasady 

mogą być też wprowadzone w systemie prawa.  

Nowoczesna słucha ludzi i diagnozuje te problemy. Jednym z nich jest na przykład długie 

oczekiwanie na terminy rozpoznania spraw czyli przewlekłość postępowania. Wprowadzenie 

rozwiązań nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak elektroniczne akta i 

powszechny dostęp stron postępowania do tych akt, na pewno ułatwi i skróci takie 

postępowanie. 

Nasze działania skierowane na ułatwienie codziennego życia zapoczątkują lawinę innowacji 

w systemie prawa i codziennym funkcjonowaniu państwa. 

2. W jakim zakresie chciałaby Pani przeprowadzić reformę wymiaru sprawiedliwości? 

Moim celem jako posła będzie wprowadzenie polskiego Wymiaru Sprawiedliwości w XXI w. 

Przykładowo, powszechnie znane są problemy z doręczaniem pism sądowych. W czasach, 

gdy dostęp do Internetu jest praktycznie powszechny i nielimitowany, zmuszanie stron do 

porozumiewania się z Sądem za pośrednictwem papierowych listów to przeżytek. Jeżeli 

strony postępowania zastrzegłyby, że chcą komunikować się z Sądem w formie 

elektronicznej, należy im to umożliwić. Listy z i do Sądu byłyby wysyłane za pośrednictwem 

adresu wskazanego  przez stronę. Wyłącza to ryzyko bycia pokrzywdzonym przez 

nierzetelnego doręczyciela, oszczędza koszty zarówno stron, jak i Sądów. Kolejnym 

rozwiązaniem jest digitalizacja akt. Każdy dokument z akt sprawy byłby dostępny za 

pośrednictwem systemu komputerowego po zweryfikowaniu tożsamości użytkownika. 

Nie można tolerować sytuacji, gdy sędziowie, pełnomocnicy, strony korzystają z usprawnień 

technologicznych XXI w., natomiast w pracy nadal używają narzędzi z XIX w. 

3. Jakie kwestie prawne, Pani zdaniem są niekorzystne dla obywatela i wymagają 

poprawy? 

W trakcie sprawowania mandatu posła chciałabym skupić się przede wszystkim na 

ograniczeniach swobody prowadzenia działalności gospodarczej. W swojej praktyce 

zawodowej spotykałam się z sytuacjami, gdy największe szkody dla rynków regulowanych 

były wyrządzane przez samych regulatorów. Nie istnieje skuteczny system weryfikowania, 

czy osoby pracujące w takich instytucjach nie nadużywają swoich stanowisk, a przy 

podejmowaniu decyzji nie kierują się innymi względami niż merytoryczne. Problem dotyczy 

wielu instytucji, które tworzą otoczenie, w jakim działają polscy przedsiębiorcy. Wiele z 

istniejących regulacji jest uzasadnionych. Problemem powstaje jednak wtedy, gdy osoby 

podejmujące decyzje decydujące o bycie danego przedsiębiorcy, zaczynają w swoich 



rozstrzygnięciach kierować się niejasnymi kryteriami. Brak możliwości weryfikacji pracy 

urzędników sprawia, iż nie ma mechanizmu, który eliminowałby tych złych. To, co 

proponujemy, nie prowadzi do zwiększenia nakładów z budżetu państwa na administrację. 

Długofalowo prowadzi to do obniżenia wydatków na koszty związane z funkcjonowaniem 

państwa – efektywniejsza administracja to tańsza administracja. 

4. W jakich kwestiach Pani zdaniem posłowie/senatorowie powinni wesprzeć 

Adwokaturę? Jak chciałaby Pani rozwiązać kwestię taks adwokackich za pomoc prawną 

z urzędu? 

Świadczenie usług prawnych jest bardzo specyficznym rodzajem działalności. Klient 

powierzający sprawę kieruje się przede wszystkim zaufaniem do swojego pełnomocnika, jego 

kompetencji i doświadczenia. Pojawienie się na rynku podmiotów, które nie podlegają żadnej 

weryfikacji, nie mają obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

sprawia, iż wiele osób zostaje pozbawiona kompetentnej pomocy. Dlatego też 

parlamentarzyści powinni wesprzeć Adwokaturę poprzez skuteczną eliminację podmiotów, 

które świadczą usługi prawne bez praktycznego przygotowania. Studia prawnicze w Polsce 

nie przygotowują młodych ludzi do praktycznego wykonywania zawodu. Oczywiście cieszy 

mnie, że wiele osób w trakcie studiów stara się o staże i zbieranie doświadczenia. Jest to 

jednak wyłącznie efektem ich inicjatywy. 

Z drugiej strony Adwokatura powinna wesprzeć i wspiera władzę ustawodawczą oraz 

wykonawczą w informatyzowaniu postępowań sądowych. Członkowie Adwokatury będą 

jedną z grup, które docelowo korzystać z wprowadzonego systemu. Dlatego też Adwokatura 

powinna ściśle współpracować przy tworzeniu takiego systemu, zwracając uwagę na jego 

funkcjonalność oraz bezpieczeństwo. 

Regulacja opłat za pomoc prawną z urzędu wymaga zmian. W mojej ocenie należy 

wprowadzić ryczałtowe opłaty za postępowania, które toczą się ponad rok. W tym czasie 

pełnomocnik z urzędu ponosi koszty kserokopii, korespondencji, stawiennictwa w sądzie 

celem rzetelnego przygotowania się do sprawy. Ryczałt byłby płatny na wniosek 

pełnomocnika (obrońcy) po roku od dnia wyznaczenia reprezentanta z urzędu. Ryczałt 

stanowiłby 25% stawki za reprezentację z urzędu. Co byłoby godną propozycją 

wynagrodzenia. 


