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Czy partia, z której Pan kandyduje, w swoim programie wyborczym zawarła kwestię poprawy 

regulacji prawnych? Jeśli tak to jakich? 

Prawo i Sprawiedliwość proponuje szeroką ofertę zmian regulacji prawnych. Wśród gotowych już 

ustaw na pierwsze 100 dni rządów znalazły się m. in. Karta Drobnego Przedsiębiorcy i ustawa 

wprowadzająca jednolitą stawkę CIT w wysokości 15%, zmiany w zakresie polityki prorodzinnej, 

przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego oraz nowa ustawa repatriacyjna. 

Ponadto bardzo istotne jest zwiększenie praw obywatelskich chociażby poprzez wprowadzenie 

zakazu odrzucenia obywatelskich projektów ustaw w pierwszym czytaniu. Przygotowywany jest 

również tzw. „pakiet demokratyczny” przekazujący konkretne uprawnienia opozycji. 

W jakim zakresie chciałby Pan przeprowadzić reformę wymiaru sprawiedliwości? 

Zawód sędziego powinien być ukoronowaniem kariery prawniczej. Dostęp do niego powinni mieć 

w szerszym zakresie adwokaci oraz prawnicy ze znacznym dorobkiem naukowym 

oraz doświadczeniem życiowym i zawodowym. Sędzią powinna być osoba mająca co najmniej 35 lat 

i 5 lat doświadczenia w innym zawodzie prawniczym.  

Należy zastanowić się nad zwiększeniem kontroli społecznej nad prokuraturą, np. poprzez  

wprowadzenie jawności oświadczeń majątkowych prokuratorów. Wydłużenie przedawnienia 

przewinień sędziów i prokuratorów pozwoli na urealnienie ich odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

Na uwagę zasługuje postulat przywrócenia instytucji rewizji nadzwyczajnej oraz wyposażenie w taką 

prerogatywę Ministra Sprawiedliwości oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Należy wyeliminować nieprawidłowości związane z licytacjami komorniczymi i zwiększyć 

odpowiedzialność komorników za bezprawnie ściągnięte należności. 

Jakie kwestie prawne, Pana zdaniem są niekorzystne dla obywatela i wymagają poprawy? 

Sprawiedliwość musi być wymierzana mądrze i z szacunkiem dla godności człowieka, a droga do niej 

musi być dla wszystkich otwarta. Jestem zwolennikiem bezwzględnej ochrony tajemnicy adwokackiej 

i wprowadzenia obowiązkowego nagrywania wszystkich rozpraw sądowych.  

W jakich kwestiach Pana zdaniem posłowie/senatorowie powinni wesprzeć Adwokaturę? 



Parlamentarzyści powinni wspierać ochronę tajemnicy adwokackiej. Adwokatura musi stać się 

pełnoprawnym partnerem w procesie stanowienia prawa. 

Jak chciałby Pan rozwiązać kwestię taks adwokackich za pomoc prawną z urzędu? 

Ochrona prawna obywateli musi być profesjonalna, a więc również adekwatnie finansowana. Taksy 

adwokackie za pomoc prawną z urzędu powinny być urynkowione i uzależnione od liczby rozpraw. 

Jedną z możliwości jest również wprowadzenie stawki godzinowej i rozliczanie wynagrodzenia  na 

wzór pracy biegłego. 

Jakie inne działania w zakresie prawa chciałby Pan podjąć? 

Chciałbym pracować na rzecz nowej polityki mieszkaniowej państwa. Obecnie jest ona nieskuteczna, 

niejednolita i pełna patologii. Samorządy wprowadzają bowiem różne kryteria ubiegania się o najem 

mieszkań komunalnych, a kolejne programy rządowe, takie jak „Rodzina na swoim” czy „Mieszkanie 

dla młodych” okazały się iluzoryczne. 

W przyszłym Sejmie chciałbym zapewnić lepszą komunikację pomiędzy Adwokaturą a komisjami 

sejmowymi. 
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