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SPRAWOZDANIE 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ 

oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 19 marca 2015 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 18 marca 2015 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz 

niektórych innych ustaw 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1-12, 14-18, 20, 22 i 23. 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 

 Praw Człowieka, Praworządności i Petycji  Ustawodawczej 

 (-) Michał Seweryński  (-) Piotr Zientarski 

 

andrusz
1903



 

Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa 

i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw 

 

1)  w art. 1 w pkt 1, w art. 2 w ust. 2 w pkt 9 po wyrazie „prokuratury” 

dodaje się wyrazy „, a także z potrzebami sądownictwa i prokuratury”; 

Poprawka sen. 

P. Zientarskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

2)  w art. 1 w pkt 3: 

a) w lit. a, w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Kadencja Dyrektora Krajowej Szkoły trwa 5 lat.”, 

b) w lit. b: 

– polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: 

„ust. 4 otrzymuje brzmienie:”, 

– skreśla się ust. 5, 

c) w lit. c w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 6–8” zastępuje się 

wyrazami „ust. 6–9” oraz przed ust. 6 dodaje się ust. … 

w brzmieniu: 

„…. Minister Sprawiedliwości powołuje i odwołuje 

zastępców Dyrektora Krajowej Szkoły na wniosek Dyrektora 

Krajowej Szkoły.”; 

Poprawka sen. 

P. Zientarskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

3)  w art. 1 w pkt 7, w art. 17 w ust. 4 skreśla się pkt 4; Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

4)  w art. 1 w pkt 7, w art. 24 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „umyślne 

przestępstwo lub umyślne” zastępuje się wyrazami „przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 
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 Uwaga: 

Poprawki nr 5 i 6 należy głosować łącznie. 

 

5)  w art. 2 w pkt 2 w lit. c, w ust. 6a: 

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „złożył egzamin prokuratorski lub”, 

b) w pkt 2 po wyrazie „egzamin” dodaje się wyrazy „prokuratorski lub 

egzamin”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

6)  w art. 5 w pkt 7 w lit. a, w § 3b: 

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „złożył egzamin sędziowski lub”, 

b) w pkt 2 po wyrazie „sędziowski” dodaje się wyrazy „lub egzamin 

prokuratorski”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

7)  w art. 7: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 3a i art. 3b” zastępuje się 

wyrazami „art. 3a–3c”, 

b) po art. 3b dodaje się art. 3c w brzmieniu: 

„Art. 3c. Odbycie stażu, o którym mowa w art. 31 ust. 2 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, uznaje się za spełnienie 

wymogu świadczenia pracy przez okres co najmniej 18 miesięcy 

na stanowisku referendarza sądowego, o którym mowa w art. 61 

§ 1 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą.”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

 Uwaga: 

Poprawki nr 8, 14, 16, 17 i 18 należy głosować łącznie. 

 

8)  w art. 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się 

ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Do aplikacji ogólnej rozpoczynającej się w 2016 r. oraz 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 
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aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, o których mowa 

w art. 16 ust. 2, stosuje się ust. 1.”; 

 

9)  dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

„Art. 8a. 1. Przepisy art. 32 ust. 2–12 oraz art. 34 ust. 2–5 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się 

do egzaminu sędziowskiego i egzaminu prokuratorskiego oraz 

zespołów egzaminacyjnych i komisji egzaminacyjnych od dnia 

1 stycznia 2016 r. 

2. W roku 2015 egzamin sędziowski i egzamin prokuratorski 

przeprowadza się na podstawie przepisów dotychczasowych.”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

10)  dodaje się art. 8b w brzmieniu: 

„Art. 8b. 1. Aplikant aplikacji sędziowskiej oraz aplikant aplikacji 

prokuratorskiej, który odbywał aplikację na podstawie przepisów 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, wobec którego została wydana 

decyzja o zawieszeniu w prawach i obowiązkach aplikanta, po 

uchyleniu tej decyzji kontynuuje aplikację na warunkach 

wyznaczonych przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa 

i Prokuratury, jednak nie dłużej niż do ukończenia odpowiednio 

aplikacji sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej, rozpoczętej 

w roku 2017. 

2. Jeżeli zachowanie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie jest 

możliwe, aplikant kontynuuje aplikację w ramach odpowiednio 

aplikacji sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej, prowadzonej na 

podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

obowiązującym od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 

na warunkach wyznaczonych przez Dyrektora Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury. 

3. W przypadku określonym w ust. 2 właściwy organ, o którym 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 
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mowa w art. 29 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, przydziela etaty aplikanckie w ilości 

odpowiadającej liczbie aplikantów kontynuujących aplikację.”; 

11)  w art. 9 wyrazy „art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą” 

zastępuje się wyrazami „art. 5”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

12)  w art. 14 wyrazy „aplikacji sędziowskiej, o której mowa w art. 8” 

zastępuje się wyrazami „, którzy rozpoczęli aplikację sędziowską 

w roku 2015, oraz osób, o których mowa w art. 16 ust. 3”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

13)  w art. 15 w ust. 1 i 2 po wyrazach „art. 8” dodaje się wyrazy „ust. 1 

i 2”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

14)  dodaje się art. 15a w brzmieniu: 

„Art. 15a. Konkurs na aplikację ogólną w roku 2015 odbywa się 

na podstawie przepisów dotychczasowych.”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

15)  w art. 16 w ust. 1 po wyrazie „Osoby” dodaje się wyraz „uprawnione”; Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

16)  w art. 16 w ust. 1 wyrazy „roku 2015” zastępuje się wyrazami „roku 

2016”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

17)  w art. 16 w ust. 2: 

a) skreśla się wyrazy „w latach 2014–2016”, 

b) po wyrazie „prokuratorskiej” dodaje się wyrazy „w latach 2016 

i 2017”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 
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18)  w art. 16 w ust. 3 wyrazy „w latach 2015 i 2016” zastępuje się 

wyrazami „w latach 2016 i 2017”; 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

19)  w art. 16 w ust. 3 po wyrazach „art. 29” dodaje się wyrazy „ust. 1 i 2”; Poprawka 

KPCPP, 

KU 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 20 wyklucza głosowanie poprawki nr 21. 

 

20)  dodaje się art. 16a w brzmieniu: 

„Art. 16a. 1. W przypadku uwzględnienia skargi, o której mowa 

w art. 23 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, po 

rozpoczęciu aplikacji ogólnej w roku 2016, Dyrektor Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury wydaje decyzję o przyjęciu na aplikację 

sędziowską albo aplikację prokuratorską, prowadzoną na podstawie 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

której cykl szkoleniowy rozpoczyna się po dniu wydania decyzji. 

2. W przypadku konieczności wydania decyzji o przyjęciu na 

aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską na skutek 

uwzględnienia skargi, o której mowa w art. 29 ust. 5 ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, po rozpoczęciu w roku 2017 odpowiednio aplikacji 

sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej, prowadzonej na podstawie 

przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, wydaje się decyzję o przyjęciu odpowiednio na aplikację 

sędziowską albo aplikację prokuratorską, prowadzoną na podstawie 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

której cykl szkoleniowy rozpoczyna się po dniu wydania decyzji. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, kolejność 

Poprawka sen. 

P. Zientarskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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umieszczenia na liście kwalifikacyjnej w celu ustalenia prawa wyboru 

etatu aplikanckiego, o którym mowa w art. 29 ust. 3 ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ustala się w oparciu 

o stosunek punktów uzyskanych przez daną osobę z obu etapów 

konkursu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, do całkowitej liczby punktów możliwych do uzyskania w tym 

konkursie, oraz stosunek liczby punktów, uzyskanych przez 

pozostałych aplikantów umieszczanych na liście kwalifikacyjnej z obu 

etapów konkursu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do całkowitej liczby 

punktów możliwych do uzyskania w tym konkursie. Przepis art. 29 

ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, stosuje się.”; 

21)  dodaje się art. 16a w brzmieniu: 

„Art. 16a. 1. W sprawach wszczętych skargą, o której mowa 

w art. 23 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, które 

nie zostały rozstrzygnięte do dnia zakończenia aplikacji ogólnej 

rozpoczynającej się w roku 2016, nie stosuje się art. 145 § 1 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) oraz art. 23 

ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. W przypadku konieczności wydania decyzji o przyjęciu na 

aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską na skutek 

uwzględnienia skargi, o której mowa w art. 29 ust. 5 ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, po rozpoczęciu w roku 2017 odpowiednio aplikacji 

sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej, prowadzonej na podstawie 

przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 
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ustawy, wydaje się decyzję o przyjęciu odpowiednio na aplikację 

sędziowską albo aplikację prokuratorską, prowadzoną na podstawie 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

której cykl szkoleniowy rozpoczyna się po dniu wydania decyzji. 

3. W przypadku aplikanta, o którym mowa w ust. 2, kolejność 

umieszczenia na liście kwalifikacyjnej w celu ustalenia prawa wyboru 

etatu aplikanckiego, o którym mowa w art. 29 ust. 3 ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ustala się w oparciu 

o stosunek punktów uzyskanych przez danego aplikanta w trakcie 

aplikacji ogólnej do całkowitej liczby punktów możliwych do 

uzyskania w trakcie tej aplikacji, oraz stosunek liczby punktów, 

uzyskanych w trakcie konkursu przez pozostałych aplikantów 

umieszczanych na liście kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do 

całkowitej liczby możliwych do uzyskania w trakcie tego konkursu 

punktów. Przepis art. 29 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, stosuje się.”; 

22)  skreśla się art. 17; Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

23)  art. 19 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 19. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia 

ogłoszenia, z wyjątkiem art. 7, który wchodzi w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia.”. 

Poprawka 

KPCPP, 

KU 

poparta przez 

połączone komisje 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


