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

poprawy regulacji prawnych? Jeśli tak to jakich? 

Odpowiadając na powyższe pytanie wskazuję, iż Polska jest państwem prawa. 

System prawny ma pozycję nadrzędną w systemie politycznym. Oczywistym jest zatem, 

że każda partia startująca w wyborach powinna być świadoma obowiązujących regulacji 

prawnych oraz brać na siebie ciężar ich przyszłego kształtowania. Nie inaczej jest 

z Nowoczesną. W zakresie regulacji prawnych w pierwszej kolejności widzimy szczególną 

potrzebę ich znacznego uproszczenia. Dotyczy to zarówno procedur karnych, cywilnych, 

jak i administracyjnych. Trzeba również powiedzieć jasno, że obecne prawo krępuje wolność 

gospodarczą. Przeładowanie przepisami, regulacjami, poziom skomplikowania ustaw 

podatkowych i nadmierna biurokratyzacja uderza przede wszystkim w małe i średnie firmy, 

które wymiernie budują przecież nasze PKB. W zakresie pozostałych zmian postulujemy 

m.in. dwukadencyjność władzy ustawodawczej i ograniczenie liczby parlamentarzystów. 

W jakim zakresie chciałby Pan przeprowadzić reformę wymiaru sprawiedliwości? 

Zanim przejdę do propozycji reform wymiaru sprawiedliwości, od razu chciałbym podkreślić 

konieczność pozostawienia rozdziału pomiędzy prokuratorem generalnym 

a ministrem sprawiedliwości. Jako prawnicy wiemy, że kwestia ta powinna pozostawać poza 

wszelką dyskusją. 

Z uwagi na absurdalną długotrwałość niektórych procesów karnych postuluję również 

możliwość wyłącznie jednokrotnego uchylenia wyroku sądu I instancji.. Sąd musi udźwignąć 

ciężar swojego wyroku, nie oglądając się na możliwość kolejnego uchylenia sprawy. 

Wymiaru sprawiedliwości nie omijają też inne absurdy, np. możliwość dogłębnej analizy 17 

tys. tomów akt ws. Amber Gold. Prawo należy zracjonalizować. 

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

poprawy? 

W centrum państwa musi się znaleźć obywatel. Obywatel z prawem posiadania 

i wyrażania swojego zdania, prawem do samorealizacji, do dokonywania własnych wyborów, 

kształtowania swoich marzeń ich realizacji. Ale też obywatel pamiętający, że wolność jednego 

człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego. 

Dlatego ważną i palącą sprawą jest zaprzestanie faworyzowania wybranych grup 

społecznych. Równość wobec prawa powinna być realna, nie pozorna. Opowiadam się zatem 

za zniesieniem przywilejów zawodowych już od stycznia 2016 r. Oczywiście prawa nabyte do 

tego czasu nie mogą zostać nikomu odebrane; w państwie prawa jest to niedopuszczalne. 

Równość obywateli to także m.in. równy dostęp do sądów, możliwość wnoszenia skargi 



kasacyjnej niezależnie od wartości przedmiotu sporu oraz zwiększenie w tym zakresie 

aktywności RPO czy wzmocnienie ochrony wierzyciela – to postulaty, za którymi stoją 

ludzie, i z nimi się zgadzam. 
 

W jakich kwestiach Pana zdaniem posłowie/senatorowie powinni wesprzeć 

Adwokaturę? 

Przede wszystkim należy odwrócić bezmyślny pęd deregulacji naszego zawodu. Obawiam się 

bowiem, że za kilkanaście lat będzie więcej adwokatów niż górników. 

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

Taksa adwokacka powinna być przede wszystkim urealniona. Jej wysokość powinna 

odpowiadać rzeczywistemu wkładowi naszej pracy oraz odpowiadać obecnym warunkom 

rynkowym. Prawdziwą bolączką jest również czas realizowania wypłat. Uważam też, 

że sprawy z urzędu powinny być zwolnione z podatku VAT – opodatkowanie ich jest 

kolejnym przykładem nadmiernej biurokratyzacji systemu. Obrót podatku dokonuje się 

przecież cały czas w obrębie budżetu Skarbu Państwa. 

Jakie inne działania w zakresie prawa chciałby Pan podjąć? 

Widzę szczególną potrzebę zaangażowania w prawa i wolności obywatelskie oraz 

związane z tym poszanowanie godności człowieka. 

 

 


