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

poprawy regulacji prawnych? Jeśli tak to jakich? 

TAK. Jesteśmy przekonani, że głębokich zmian wymaga cały polski system prawny – 

poczynając od Konstytucji, poprzez kodeksy i ordynacje, a na ustawach zwykłych kończąc, w 

duchu państwa minimum, kontroli obywateli nad władzą publiczną, radykalnego zmniejszenia 

liczby urzędników oraz wyraźnego zmniejszenia obowiązków i ciężarów publicznoprawnych.  

Obecna ustawa zasadnicza – będąc dziwaczną mieszaniną systemów: parlamentarno-

gabinetowego, kanclerskiego i prezydencko-parlamentarnego - nie kształtuje w sposób jasny i 

konsekwentny kompetencji oraz zasad odpowiedzialności organów państwa, jak również 

powszechni zrozumiałych i „ostrych” swobód osobistych i wolności obywatelskich (czego 

skutkiem jest m.in. stałe zmniejszanie w Polsce zakresu wolności gospodarczej połączone z 

coraz większą opresyjnością państwa wobec przedsiębiorców). Wierzymy, że w warunkach 

polskich najlepiej sprawdzi się prosty i konsekwentny system prezydencki. 

Jednak - przede wszystkim – obecna Konstytucja RP nie przewiduje trójpodziału władzy, co 

skutkuje w praktyce m.in. patologicznym systemem tworzenia prawa – około 80% projektów 

ustaw to tzw. „przedłożenia rządowe”, czyli akty prawne stworzone przez urzędników (w 

sposób nietransparentny, nieobiektywny i korupcjogenny). Prawo tworzone przez urzędników 

(i w ogromnej większości automatycznie przyjmowane przez „maszynkę do głosowania” – 

czyli Sejm i Senat działające wg obecnych zasad politycznych) jest z zasady korzystne i 

wygodne dla urzędników i administracji, zaś niekorzystne i uciążliwe dla obywateli. Władza 

wykonawcza (rząd) winna być zatem pozbawiona inicjatywy ustawodawczej (z jednym 

wyjątkiem – ustawy budżetowej), gdyż tę funkcję powinna posiadać jedynie władza 

ustawodawcza, czyli działająca (z założenia) w imieniu i na rzecz obywateli, nie zaś w 

interesie administracji rządowej. 

Należy przywrócić w Polsce wolność gospodarczą – wprowadzając całkowicie nową ustawę o 

przedsiębiorczości, opartą na wolnościowych zasadach określonych w „ustawie Wilczka” – a 

dławioną obecnie setkami koncesji, zezwoleń i innych form reglamentowania działalności 

gospodarczej i zawodowej, jak również dziesiątkami instytucji powołanych do ciągłego 

kontrolowania biznesu. 

Wreszcie – obecny system podatkowy (a właściwie jego brak; daninami publicznymi rządzi 

aktualnie w Polsce zlepek najróżniejszych aktów prawnych, którym brak wzajemnej i 

wewnętrznej logiki, konsekwencji, spójności i sensu ekonomicznego) wymaga w całości 

wyrzucenia do kosza i zastąpienia go całkowicie nowym – opartym o zasady prostoty i 

efektywności połączonej z niskim poziomem stawek i powszechnością opodatkowania. W 

zakresie tzw. „ubezpieczeń społecznych”, należy definitywnie odejść od rozwiązań 

zusowskich (tzw. „solidarność międzypokoleniowa”) – działających na zasadzie gigantycznej 



piramidy finansowej (przymusowej) – wprowadzając emeryturę obywatelska i dobrowolność 

(a co za tym idzie – konkurencyjność) ubezpieczeń. 

  

W jakim zakresie chciałby Pan przeprowadzić reformę wymiaru sprawiedliwości? 

Władza sądownicza wymaga przede wszystkim konsekwentnego rozdziału od władzy 

wykonawczej i ustawodawczej; obecnie podział ten jest dokonany w sposób niekonsekwentny 

(czyli podziału takiego właściwie nie ma), co skutkuje możliwościami wywierania wpływu na 

sędziów i sądy przez rząd, co z kolei skutkuje orzecznictwem niechroniącym w dostatecznym 

stopniu praw obywateli w starciu z administracja państwową i urzędnikami. W tym celu 

sądownictwo powinno posiadać swój całkowicie autonomiczny i oddzielny od innych władz 

budżet (nie ustalany przez rząd, ale przez Senat), zaś Ministra Sprawiedliwości należy 

pozbawić wszelkich instrumentów wpływu na sądy i sędziów (tzw. „nadzór administracyjny 

nad sądami” winien spoczywać w całości w Krajowej Radzie Sprawiedliwości; Minister 

Sprawiedliwości powinien się skupić na pilnowaniu wykonywania prawa – w tym przede 

wszystkim szybkiej i efektywnej egzekucji orzeczeń i decyzji - nadzór nad urzędnikami, 

komornikami, więziennictwem itd.). 

W celu radykalnego przyspieszenia postępowań sądowych należy wprowadzić do procedur 

sądowych zasadę prowadzenia rozpraw – o ile nie ma po temu niedających się usunąć 

przeszkód - dzień po dniu. Należy również zaostrzyć sankcje z tytułu przewlekłości 

postępowań sądowych i administracyjnych. 

W celu wzmocnienia społecznej kontroli nad orzecznictwem należy radykalnie zreformować 

instytucję ławników – muszą się oni stać samodzielni i niezależni w swych sądach i ocenach 

od sędziów zawodowych (w praktyce - nie bać się przeciwstawiać i bronić własnej opinii w 

sprawie), z czym wiąże się zarówno konieczność wprowadzenie dla nich specjalistycznych 

szkoleń, jak i znacznego zwiększenia wynagrodzeń. 

Sędziom należy zostawić jedynie funkcje sądzenia i konsekwentnie odciążyć od wszelkich 

obowiązków o charakterze organizacyjno-administracyjnym (nie licząc oczywiście kwestii 

organizacji przebiegu rozprawy, posiedzenia itp.). 

Godność sędziego zawodowego powinna być „koroną zawodów prawniczych” (konieczny 

uprzedni, co najmniej 10-letni staż w zawodzie adwokata, prokuratora lub notariusza); należy 

rozważyć możliwość wybierania niektórych sędziów zawodowych (np. okręgowych) w 

wyborach powszechnych – aby zwiększyć społeczne poczucie sprawiedliwości orzeczeń 

sądowych. 

Z prokuratury i prokuratorów należy uczynić wolny zawód (funkcjonariuszy publicznych 

działających w imieniu państwa, ale na własny rachunek – jak obecnie notariusze i 

komornicy), co zredukowałoby bardzo skutecznie wpływy polityczne na postępowania 

przygotowawcze, zwiększając zarazem radykalnie szybkość i efektywność tychże postępowań 

(motywacja finansowa – wynagrodzenie od wygranej sprawy). Takie „uwolnienie” 

prokuratorów musiałoby być powiązane z określeniem jasnych zasad ich odpowiedzialności z 

tytułu nadużywania uprawnień (niezasadne wnioski o tymczasowe aresztowanie, 

przeszukania, kontrolę korespondencji itd.) tak, aby korzystali z przysługujących ich narzędzi 

procesowych w sposób proporcjonalny i uzasadniony. 

Wreszcie należy skasować odrębną od Sądu Najwyższego instytucję Trybunału 

Konstytucyjnego (niepotrzebna i szkodliwa rozbieżność w orzecznictwie tych organów). 



Trybunał Konstytucyjny (obecnie powoływany sposób czysto polityczny) powinien składać 

się po prostu z 9 sędziów Sądu Najwyższego o najdłuższym stażu w SN, a co za tym idzie 

Trybunał Konstytucyjny powinien być po prostu emanacją najwyższej (i z założenia – 

najbardziej kompetentnej) instancji sądowej w kraju.  

  

Jakie kwestie prawne Pana zdaniem są niekorzystne dla obywatela i wymagają 

poprawy? 

Radykalnej zmiany wymagają normy prawne regulujące relacje urzędnik-obywatel. Nadmiar 

przepisów prawa, jego niejasność, niestabilność i coraz to nowe interpretacje urzędowe 

wywołują stan permanentnej niepewności i wrogości systemu prawnego względem 

przeciętnego obywatela. 

Z powodu zbyt dużej liczby (bardzo często zupełnie niepotrzebnych) regulacji, przeciętny 

obywatel tak naprawdę nie wie, jakie obowiązują w Polsce normy prawne (zresztą w Polsce 

nie ma również nawet i prawników, którzy znaliby - choćby w przybliżeniu – cały polski 

system normatywny), co czyni z każdego Polaka potencjalnego przestępcę. 

W tej sytuacji jedyne rozwiązanie polega na stopniowym i konsekwentnym przywracaniu 

fundamentalnych zasad kultury prawnej naszej cywilizacji – takich, jak: „co nie jest wyraźnie 

zakazane jest dozwolone”, „prawo nie może działać wstecz”, „obowiązków, ciężarów i 

zakazów nie można interpretować rozszerzająco”, „złe i skorumpowane jest państwo licznych 

praw”, „chcącemu nie dzieje się krzywda” itd. 

Wszędzie tam, gdzie władze publiczne wprowadzają nowe regulacje ich obowiązkiem jest jak 

największe ułatwienie obywatelom stosowania się do nich – poprzez jasną ich wykładnię, 

interpretowanie zawsze na korzyść obywatela, ograniczanie do absolutnego minimum 

koniecznych formalności itp.  

Należy zdecydowanie i radykalnie zmniejszyć liczbę instytucji powołanych do kontroli 

obywateli i ich działalności (zwłaszcza gospodarczej), jak również zmniejszyć jak najbardziej 

uciążliwość tychże kontroli (ograniczyć ich dopuszczalną liczbę/częstotliwość w roku oraz 

długość w czasie). 

Co najważniejsze – trzeba radykalnie poprawić wykonywalność i egzekucję prawa – co 

dotyczy zarówno szybkości postępowań sądowych, jak i komorniczo-egzekucyjnych. 

  

W jakich kwestiach Pana zdaniem posłowie/senatorowie powinni wesprzeć 

Adwokaturę? 

Konsekwentnie broniąc zasad wolności i niezależności tego zawodu, tajemnicy adwokackiej, 

równości stron w postępowaniach i godnego wynagrodzenia za sprawy prowadzone z urzędu. 

 

 

 



Jak chciałaby/chciałby Pani/Pan rozwiązać kwestię taks adwokackich za pomoc prawną 

z urzędu? 

W tym zakresie przedkładam dwie propozycje: Pierwsze rozwiązanie polegałby na 

wystawianiu sądom (lub innym organom) przez adwokatów rachunków za wszystkie godziny 

poświęconego przez nich czasu na prowadzenie danej sprawy (a więc zarówno na 

rozprawach/posiedzeniach, jak i poza nimi – spotkania z klientami, pisma procesowe, 

negocjacje stron itd.) przy zastosowaniu urzędowej (realnej i uwzględniającej realia 

rynkowe!) stawki godzinowej. System ten przypominałby obecny system wynagradzania 

biegłych. 

W drugim proponowanym systemie adwokat pobierałby „zmienne” (naliczane na podstawie 

faktycznie poświęconego czasu) wynagrodzenie za liczbę godzin spędzonych w sądzie 

(rozprawy i posiedzenia) zaś wszelkie pozostałe czynności byłyby wynagradzane dodatkowo 

- ryczałtowo – poprzez stałe, jednorazowe i wypłacane niezwłocznie honorarium ustawowe za 

prowadzenie określonego rodzaju sprawy (wg taryfikatora urzędowego - uwzględniającego 

realia rynkowe). 

  

Jakie inne działania w zakresie prawa chciałby Pan podjąć? 

Jednym z najważniejszych problemów polskiego systemu prawnego jest „biegunka 

legislacyjna” – ogromna liczba nowych regulacji przyjmowanych w Polsce w każdym roku. 

Zamiast tysięcy ustaw rocznie Sejm powinien przyjmować ich jedynie kilka/kilkanaście – ale 

po bardzo gruntownym (całkowicie transparentnym i opartym o bardzo silny element 

fachowy/ekspercki) procesie legislacyjnym.  

Należy zdecydowanie wydłużyć vacatio legis – ustawy (co do zasady – poza specjalnymi, 

jasno określonymi wyjątkami) powinny wchodzić w życie najwcześniej po trzech latach od 

ich uchwalenia tak, aby ich adresaci mieli możliwość przygotowania się do ich skutków z 

odpowiednim wyprzedzeniem oraz aby wyeliminować szkodliwy czynnik „koniunktury 

politycznej” przy tworzeniu nowego prawa. 

Należy zdecydowanie wzmocnić i usprawnić najważniejszą z władz – władzę sądowniczą tak, 

aby chroniła ona obywateli przed urzędnikami, nie zaś odwrotnie (jak to ma miejsce bardzo 

często obecnie). Należy pamiętać, że sprawne sądy – nawet przy źle działających innych 

władzach – są gwarancją praworządności państwa. I odwrotnie – nawet dobrze działająca 

władza wykonawcza i urzędy nie zapewnią obywatelom ochrony ich praw i wolności przy 

wadliwie działającym Wymiarze Sprawiedliwości. 

  

 


