Wersja z dnia 21 września 2020 r.

USTAWA
z dnia

2020 r.

o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o
pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi
Art. 1. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich
Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 648) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) organizowanie mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji
publicznej;”;

2)

w art. 9 w ust. 1:
a)

po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) brać udział w postępowaniu w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych, o których mowa w części pierwszej w księdze
pierwszej w tytule VII w dziale III ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 i 1578), jeżeli
stroną jest przedsiębiorca, który wyraził zgodę na piśmie na udział Rzecznika,
oraz jeżeli Rzecznik brał udział w postępowaniu administracyjnym
poprzedzającym to postępowanie sądowe – na prawach przysługujących
prokuratorowi;”,

b)

pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) zwracać się o wszczęcie postępowania administracyjnego, a także
uczestniczyć w każdym toczącym się postępowaniu administracyjnym – na
prawach przysługujących prokuratorowi;”,

c)

po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) wnosić skargi do sądu administracyjnego, skargi kasacyjne do Naczelnego
Sądu

Administracyjnego,

zażalenia

w

postępowaniu

sądowoadministracyjnym, skargi o wznowienie postępowania, które zostało
zakończone prawomocnym orzeczeniem sądu administracyjnego, a także
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uczestniczyć w każdym toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
– na prawach przysługujących stronie;”;
3)

w art. 10 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Wniosek skierowany do Rzecznika powinien zawierać oznaczenie
wnioskodawcy w sposób umożliwiający jego identyfikację jako przedsiębiorcy albo
organizacji przedsiębiorców, a także określać przedmiot sprawy.”;

4)

w art. 12:
a)

w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zapewnić dostęp do akt i dokumentów spraw toczących się, zawieszonych i
zakończonych oraz przekazać ich odpisy i kopie;”,

b)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Rzecznik może określić termin, w jakim powinny być dokonane
czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 537) w art. 48:
1)

w ust. 1a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Przepisów art. 2 pkt 1, art. 7 ust. 6 i art. 30 ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do
pracowników urzędów wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3b, 6–7b, 9 i 13.”;

2)

po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:
„1d. Przepisów ust. lb i lc nie stosuje się w odniesieniu do pracowników urzędu
wymienionego w art. 1 ust. 1 pkt 7b.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami

administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 50 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny,
prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Małych i
Średnich Przedsiębiorców oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej
działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała
udział w postępowaniu administracyjnym.”;

2)

w art. 52 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły
one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę
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wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka lub Rzecznik
Małych i Średnich Przedsiębiorców.”;
3)

w art. 53 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. W sprawach wskazanych w § 1 i 2 prokurator, Rzecznik Praw
Obywatelskich,

Rzecznik

Praw

Dziecka

lub

Rzecznik

Małych

i

Średnich

Przedsiębiorców mogą wnieść skargę w terminie sześciu miesięcy od dnia doręczenia
stronie rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej, a w pozostałych przypadkach w
terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie aktu lub podjęcia innej czynności
uzasadniającej wniesienie skargi. Termin ten nie ma zastosowania w sprawach, o
których mowa w § 2a.”;
4)

w art. 74a § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. W przypadku pism doręczanych uczestniczącym w postępowaniu przed
sądem prokuratorowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka i
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz organowi, którego działanie,
bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, sąd przesyła pismo
bezpośrednio do elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu publicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, za urzędowym poświadczeniem odbioru.”;

5)

art. 92 otrzymuje brzmienie:
„Art. 92. § 1. Postępowanie przed sądem toczy się z udziałem prokuratora,
Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka lub Rzecznika Małych i
Średnich Przedsiębiorców, jeżeli wnieśli skargę albo gdy zgłosili swój udział w
postępowaniu przed sądem.
§ 2. Nieobecność prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw
Dziecka lub Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców na rozprawie nie wstrzymuje
rozpoznania sprawy przez sąd.”;

6)

w art. 175 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia,
prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo
profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem
lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw
Obywatelskich,

Rzecznik

Przedsiębiorców.”;

Praw

Dziecka

lub

Rzecznik

Małych

i

Średnich
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7)

w art. 177 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej dla stron wiąże również prokuratora,
Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Małych i
Średnich Przedsiębiorców. Jeżeli jednak orzeczenia nie doręcza się stronie prokurator,
Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Małych i Średnich
Przedsiębiorców mogą w terminie trzydziestu dni od dnia wydania orzeczenia wystąpić
o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i wnieść skargę kasacyjną w terminie
trzydziestu dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.”;

8)

w art. 239 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik
Małych i Średnich Przedsiębiorców;”.
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym
Aneta Mijal
Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego
w Ministerstwie Rozwoju
/podpisano elektronicznie/

