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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 545) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Istotą opiniowanej ustawy jest wprowadzenie zmian, które – według projektodawcy – 

mają przyczynić się do skrócenia i usprawnienia procedur związanych z obsadą wolnych 

stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych. Część z tych zmian dotyczy wykorzystania 

komunikacji elektronicznej na użytek ubiegania się o wspomniane stanowiska, natomiast 

celem pozostałych jest zakreślenie lub skrócenie terminów wyznaczonych w ustawie – Prawo 

o ustroju sądów powszechnych (dalej jako u.s.p.) na podjęcie określonych czynności w razie 

zwolnienia się stanowiska sędziowskiego, wprowadzenie zasady, że w tym samym czasie 

można ubiegać się o jedno wolne stanowisko, oraz rezygnacja ze swoistego postępowania 

odwoławczego na etapie oceny kandydatów. 

Ustawa nakłada na osobę ubiegającą się o stanowisko sędziego w sądzie powszechnym 

obowiązek założenia specjalnego konta w systemie teleinformatycznym. Ma ono być swego 

rodzaju repozytorium, w którym znajdą się wszelkie informacje, jak również zdigitalizowane 

dokumenty niezbędne w toku postępowania nominacyjnego. Za pośrednictwem tego konta 

kandydat będzie jednak nie tylko składał wymagane oświadczenia oraz przesyłał stosowne 

dokumenty, ale także odbierał kierowane do niego wezwania i informacje. Elektronicznie 

doręczana będzie ponadto uchwała Krajowej Rady Sądownictwa podjęta w przedmiocie 

przedstawienia kandydata na stanowisko sędziowskie, co z uwagi na przyjęte domniemanie 

odnośnie do skuteczności doręczenia z chwilą zalogowania się kandydata do systemu 

teleinformatycznego lub po upływie 14 dni od dnia umieszczenia uchwały w tym systemie 

doprowadzi do skrócenia czasu, którego upływ jest wymagany dla przyjęcia, iż decyzja Rady 
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uzyskała walor prawomocności. Obieg dokumentów między organami, dla których ustawy 

rezerwują określoną rolę w procesie mającym na celu wyłonienie kandydata na stanowisko 

sędziego sądu powszechnego również – co do zasady – ma odbywać się za pośrednictwem 

tworzonego systemu teleinformatycznego. Odnosi się to także do udostępniania Ministrowi 

Sprawiedliwości kart zgłoszeń poszczególnych kandydatów. 

Minister Sprawiedliwości zostanie upoważniony do wydania, po zasięgnięciu opinii 

Krajowej Rady Sądownictwa oraz w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji, rozporządzenia regulującego kwestie szczegółowe związane z działaniem 

i obsługą opisanego systemu, dokonywaniem za jego pośrednictwem doręczeń i zawiadomień 

oraz przechowywaniem, udostępnianiem i usuwaniem dokumentów, które zostały w tym 

systemie zamieszczone. 

Skrócone zostaną dwa terminy znajdujące zastosowanie jeszcze przed uruchomieniem 

postępowania nominacyjnego: pierwszy, przewidziany dla prezesa sądu apelacyjnego, który 

obowiązany jest powiadomić Ministra Sprawiedliwości o fakcie zwolnienia stanowiska 

sędziowskiego (aktualnie – 30 dni, po nowelizacji – 14), oraz drugi, pozostawiony Ministrowi 

Sprawiedliwości na podjęcie decyzji o przydzieleniu tegoż stanowiska do danego lub innego 

sądu, względnie o jego zniesieniu (obecnie Minister ma na to 3 miesiące, a po wejściu ustawy 

w życie będzie musiał zająć stanowisko w tej sprawie w terminie 30 dni). Dodatkowo prezesi 

sądów apelacyjnych zostaną zobligowani do informowania Ministra Sprawiedliwości z 5-

miesięcznym wyprzedzeniem o przewidywanym zwolnieniu się stanowiska sędziowskiego 

w wyniku osiągnięcia przez sędziego wieku uprawniającego do przejścia w stan spoczynku. 

Minister będzie mógł zatem szybciej przesądzać o losach danego etatu, biorąc naturalnie pod 

uwagę potrzeby kadrowe wymiaru sprawiedliwości, w tym zwłaszcza ideę równomiernego, 

a więc i optymalnego obciążenia pracą sędziów orzekających w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych sądownictwa.  

Postępowanie w sprawie powołania na stanowisko sędziowskie będzie rozpoczynało się 

dla każdego z zainteresowanych wraz z wypełnieniem przez niego formularza zgłoszenia, 

przy czym formularz ten ma być opatrywany tzw. zwykłym podpisem elektronicznym, 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP bądź też podpisem weryfikowanym 

przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Jak nadmieniono powyżej, wszystkie dokumenty 

mają być składane w formie elektronicznej, w związku z czym część z nich, tj. te, które 

w oryginale mają postać papierową, będzie musiała zostać uprzednio przekonwertowana 
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przez samego kandydata lub przez prezesa sądu okręgowego albo prezesa sądu apelacyjnego, 

któremu zgłoszono kandydaturę. Opatrzenie elektronicznej kopii jednym z wymienionych 

podpisów (a w przypadku prezesa sądu – zwykłym podpisem elektronicznym, nadanym przez 

system) będzie równoznaczne z oświadczeniem o zgodności owej zdygitalizowanej postaci 

dokumentu z oryginałem. W razie potrzeby uprawniony organ (prezes właściwego sądu lub 

Krajowa Rada Sądownictwa) będzie mógł wszakże żądać przedłożenia dokumentów w postaci 

papierowej. 

Osoba, która zgłosi swoją kandydaturę na stanowisko sędziego sądu powszechnego nie 

będzie mogła w tym samym czasie ubiegać się o nominację na inne stanowisko sędziowskie. 

Zastrzeżenie to ma wyeliminować zjawisko polegające na tym, że kandydaci, którzy spełniają 

wymagania ustawowe biorą równolegle udział w kilku postępowaniach związanych z obsadą 

wolnych stanowisk w różnych sądach. W konsekwencji w ramach tych wszystkich postępowań 

podejmowane są w stosunku do nich analogiczne czynności, co przyczynia się do wydłużenia 

procedur (dotyczy to w szczególności obsady stanowisk sędziowskich w sądach rejonowych). 

Z racji wprowadzanego ograniczenia ustawa precyzuje, w jakim dniu w stosunku do danego 

kandydata kończy się postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku 

sędziowskim. Wśród okoliczności objętych tym postanowieniem wskazane zostało m.in. 

umorzenie postępowania, które z kolei może stanowić następstwo cofnięcia zgłoszenia. 

Weryfikację tego, czy zgłaszający się jest uczestnikiem jeszcze jakiś innych postępowań 

nominacyjnych pozostawia się prezesom sądów, którzy mają mieć dostęp do dokumentów 

wszystkich postępowań w sprawie powołania na stanowisko sędziego w sądach znajdujących 

się na odpowiednim poziomie struktury sądownictwa powszechnego. 

Poszczególne fazy postępowania nominacyjnego nie ulegną zmianie. Znowelizowane 

zostaną natomiast przepisy regulujące pewne elementy z nimi związane, jak np. sposób 

przeprowadzenia oceny kwalifikacji kandydata. Mianowicie: zadanie to zostanie powierzone 

sędziom wyznaczonym przez prezesów, którym zostaną złożone karty zgłoszenia, a nie jak 

dotychczas – sędziom wizytatorom. Jednocześnie w ustawie sformułowany zostanie wyraźny 

zakaz dokonywania oceny lub opiniowania kandydatów w danym postępowaniu, jeżeli 

między oceniającym tudzież opiniującym a którąkolwiek z osób ubiegających się o wolne 

stanowisko sędziego zachodzi stosunek pokrewieństwa, powinowactwa albo inny stosunek 

prawny czy faktyczny, budzący uzasadnione wątpliwości odnośnie do bezstronności osoby 

oceniającej lub opiniującej. Wyeliminowana zostanie też instytucja rozpatrywania przez 
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trzech sędziów wizytatorów pisemnych uwag od oceny kwalifikacji, a także rozstrzygania 

przez Krajową Radę Sądownictwa w przedmiocie zastrzeżeń od pozostawienia uwag bez 

rozpatrzenia. W nowym stanie prawnym uwagi od oceny kwalifikacji, które nawiasem 

mówiąc będzie można złożyć w 7-dniowym terminie (jak dotąd 14 dni), będą przekazywane 

wraz z oceną dalej, czyli kolegium właściwego sądu oraz zgromadzeniu ogólnemu sędziów –

odpowiednio – apelacji lub okręgu. W odniesieniu do kandydatów będących już sędziami 

zmniejszona zostanie ponadto liczba spraw mających stanowić podstawowy materiał dla 

przeprowadzenia oceny ich kwalifikacji (z 50 do 30, w tym jedynie 20 ujętych w wykazie 

sporządzonym przez samego kandydata). 

Omawiana nowelizacja u.s.p. znajdzie odzwierciedlenie w zmianach wprowadzanych na 

gruncie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, gdyż – o czym była już mowa wcześniej – 

również ten organ ma korzystać z nowego systemu teleinformatycznego. Niemniej system ten 

nie znajdzie zastosowania w toczących się przed Radą indywidualnych sprawach związanych 

z obsadą stanowisk sędziowskich w sądach administracyjnych oraz sądach wojskowych. 

Wynika to z wyłączeń przewidzianych w art. 2, § 1 pkt 8 oraz w zmienianym art. 29 ustawy – 

Prawo o ustroju sądów administracyjnych (art. 3). 

Zgodnie z przepisami przejściowymi, w przypadku obwieszczeń o wolnych stanowiskach 

sędziowskich, które ukazały się przed wejściem ustawy w życie, stosowane będą dotychczasowe 

zasady i tryb postępowania o powołanie na stanowisko sędziego sądu powszechnego. Dotyczy 

to także wprowadzanego ograniczenia co do możliwości równoczesnego ubiegania się 

o więcej niż jedno stanowisko sędziowskie. Utrzymane w mocy zostaną, jednak nie dłużej niż 

przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, dwa spośród aktów wykonawczych 

regulujących sprawy związane z postępowaniem nominacyjnym (chodzi o rozporządzenie 

określające zakres i sposób przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych kandydatów 

do objęcia urzędu sędziego oraz rozporządzenie określające m.in. szczegółowy tryb i sposób 

dokonywania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie). 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 października 2014 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został złożony przez Radę Ministrów (druk sejmowy nr 1639). Jego 

pierwsze czytanie odbyło się 48. posiedzeniu Sejmu w dniu 12 września 2013 r. Wobec 

zgłoszonego wniosku o odrzucenie projektu ustawy, Izba zadecydowała o dalszych pracach 
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nad przedłożeniem w głosowaniu przeprowadzonym w dniu 13 września 2013 r., tj. na 

kolejnym już posiedzeniu, po czym projekt został skierowany do Komisji Sprawiedliwości 

i Praw Człowieka. 

Prace legislacyjne toczyły się najpierw w podkomisji nadzwyczajnej, powołanej do 

rozpatrzenia propozycji rządowej. Podkomisja przyjęła sprawozdanie w dniu 11 grudnia 

2013 r., zaś sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zostało przyjęte w dniu 

8 stycznia 2014 r. (druk nr 2034). 

Komisja wprowadziła do projektu poprawki o charakterze zarówno merytorycznym, jak 

i redakcyjnym, przy czym za najważniejszą można uznać poprawkę sprowadzającą się 

do pozostawienia zgromadzeniu ogólnemu sędziów apelacji dotychczasowej kompetencji 

w zakresie opiniowania kandydatów na stanowiska sędziów sądu apelacyjnego oraz sędziów 

sądów okręgowych, działających na obszarze danej apelacji (według projektu opiniowanie 

kandydatów na stanowiska w sądach apelacyjnych miało zostać powierzone zebraniom 

sędziów tych sądów, a kandydatów na stanowiska w sądach okręgowych – zgromadzeniom 

ogólnym sędziów okręgu). Wprowadzono też poprawkę czyniącą zadość uwagom zgłoszonym 

przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono dodatkowych poprawek. Sejm uchwalił 

ustawę na 59. posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 r., w brzmieniu objętym sprawozdaniem 

Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Art. 1 pkt 2 ustawy w lit. b dodaje w art. 56 u.s.p. § 2a, natomiast w lit. c nadaje nowe 

brzmienie § 3 tego artykułu. Zestawienie ich postanowień z art. 56 § 2 u.s.p. pociąga za sobą 

pewne wątpliwości. Otóż, powołany § 3, w którym to odsyła się tak do § 2, jak i do § 2a, 

stanowi, że o stanowisku sędziowskim Minister Sprawiedliwości obwieszcza niezwłocznie 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.  

Płynący z nowego § 3 nakaz publikacji można zatem – w kontekście § 2 i 2a – odczytać 

następująco: Minister Sprawiedliwości powinien bez zbędnej zwłoki ogłosić, że w sądzie X 

będzie do obsadzenia stanowisko sędziowskie, z tym że w przypadku stanowiska z § 2, tzn. 

już zwolnionego, i to z przyczyn innych niż przejście sędziego w stan spoczynku, ogłoszenie 

takie nastąpi, o ile Minister nie uzna za celowe zniesienia stanowiska (ewentualnie w owym 

obwieszczeniu uwzględniona będzie decyzja o przeniesieniu danego etatu do innego sądu), 
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podczas gdy w przypadku stanowiska, o którym mowa w § 2a, Minister nie będzie mógł 

podjąć tego typu decyzji. W uzasadnieniu projektu ustawy nie ma wzmianki na temat 

zasadności przyjęcia odmiennych rozwiązań w zależności od tego, jaka jest przyczyna 

zwolnienia konkretnego stanowiska sędziego w sądzie powszechnym. Nie ulega natomiast 

wątpliwości, że w ten sposób dojdzie do dość ważnej zmiany w normowanym obszarze, która 

do tego zdaje się pozostawać w sprzeczności z deklarowanym celem ustawy, jakim jest 

„racjonalne i optymalne wykorzystanie kadry orzeczniczej”. 

Ponadto wypada zauważyć, że stosownie do obowiązującego brzmienia § 3, Minister 

Sprawiedliwości niezwłocznie obwieszcza o każdym w o l n y m stanowisku sędziowskim. 

Natomiast po zmianie stanu prawnego Minister będzie musiał obwieścić o stanowisku z § 2a, 

mimo że de facto nie będzie ono jeszcze wolne (informację od prezesa sądu apelacyjnego 

otrzyma bowiem najpóźniej na 5 miesięcy przed zwolnieniem stanowiska, a obwieszczenia 

będzie musiał nadal dokonać niezwłocznie), co skądinąd potwierdza wcześniejszą konkluzję, 

iż stanowiska zwolnionego wskutek przejścia sędziego w stan spoczynku nie będzie można 

znieść. Pamiętać bowiem trzeba, że obwieszczenie uruchamia całą procedurę związaną ze 

zgłaszaniem się i wyborem kandydatów na stanowiska sędziowskie (por. art. 57 § 1 u.s.p.). 

2. W myśl art. 57ac § 1, w sytuacji gdy zgłoszenie zawiera „braki formalne, o których 

mowa w art. 57 § 6 i 7 oraz art. 57a § 1–7” kandydata wzywa się do ich uzupełnienia 

w terminie 7 dni. Tyle że ani art. 57 § 6 i 7, ani też pozostałe jednostki redakcyjne, do których 

odsyła przepis art. 57ac § 1, nie wskazują braków formalnych, lecz konkretne wymogi, jakim 

powinno odpowiadać zgłoszenie (elementy, które powinno zawierać). Dotyczy to przykładowo 

podpisu, informacji z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenia lekarskiego, określonych 

oświadczeń, wykazów sygnatur spraw, odpisów opinii prawnych itd. Wyrażenie „braki 

formalne, o których mowa” jest więc tutaj swoistym skrótem myślowym, a tym samym jest 

nieprecyzyjne. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 5, w art. 57ac § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Jeżeli zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie nie spełnia wymogów 

formalnych, o których mowa w art. 57 § 6 i 7 oraz art. 57a § 1−7, prezes właściwego 

sądu wzywa kandydata do jego uzupełnienia w terminie siedmiu dni.”; 

Proponowanej poprawce powinna towarzyszyć korekta postanowienia art. 57ac § 2, jako 

że w tym przepisie również odwołano się do „braków formalnych”. 
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Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 5, w art. 57ac w § 2 wyrazy „braki formalne zgłoszenia nie zostały” zastępuje 

się wyrazami „zgłoszenie nie zostało”. 

3. W art. 57ac § 2 zamieszczono odesłania do przepisów u.s.p. oraz ustawy o Krajowej 

Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Jest tu także odesłanie do § 1, które należy uznać za 

błędne, albowiem § 1 nie określa terminu, w którym osoba zainteresowana może zgłosić się 

na stanowisko sędziowskie, lecz termin do uzupełnienia braków takiego zgłoszenia. Termin 

na zgłoszenie kandydatury wyznacza za to art. 57 § 1 i do tego przepisu właśnie trzeba by 

w tym miejscu odesłać. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 5, w art. 57ac w § 2 wyrazy „w § 1” zastępuje się wyrazami „w art. 57 § 1”; 

4. Kolejnym uproszczeniem (skrótem myślowym) skutkującym błędem językowym 

jest zastosowanie w art. 57ad § 1 formuły „przekazuje cofnięcie zgłoszenia” dla nazwania 

czynności przekazania oświadczenia o cofnięciu zgłoszenia. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 5, w art. 57ad w § 1 wyraz „cofnięcie” zastępuje się wyrazami „oświadczenie 

o cofnięciu”; 

5. Ustawa nie przewiduje nowelizacji art. 58 § 2 u.s.p., choć wedle projektu również 

temu przepisowi miało zostać nadane nowe brzmienie. Rezygnacja z interwencji ustawodawcy 

w tym zakresie była zapewne następstwem zmiany koncepcji odnośnie do gremium, które ma 

opiniować kandydatów na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego, a także na stanowisko 

sędziego sądu okręgowego. 

Aczkolwiek należy podnieść, że mimo zmiany tych założeń w dalszym ciągu przewiduje 

się nowelizację art. 34 pkt 1 u.s.p. Uzasadnieniem tego zabiegu jest to, że obecnie wskazany 

przepis do kompetencji zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji zalicza „ocenę” kandydatów 

na stanowiska sędziów sądu apelacyjnego oraz sędziów sądów okręgowych, działających na 

obszarze apelacji. W istocie jednak zadaniem zgromadzenia jest opiniowanie kandydatur 

(patrz art. 1 pkt 5, art. 57ah § 5). Stąd też zmiana art. 34 pkt 1 u.s.p. ma charakter 

porządkujący, a o pełnej konsekwencji ustawodawcy można by mówić dopiero wtedy, gdyby 

identycznej korekcie poddany został art. 58 § 2 u.s.p. W przeciwnym razie przepis ten nadal 

stanowił będzie, że zgromadzenie ogólne sędziów apelacji albo zgromadzenie ogólne sędziów 
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okręgu o cen ia zgłoszonych kandydatów, zaś w treści dalszych jednostek, tzn. dodanego § 2a 

i znowelizowanego § 4 będzie z kolei znowu mowa o opiniowaniu oraz zaopiniowanych 

kandydaturach. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 11 przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji albo zgromadzenie ogólne 

sędziów okręgu opiniuje zgłoszonych kandydatów w drodze głosowania 

i przekazuje prezesowi odpowiednio sądu apelacyjnego albo sądu okręgowego 

wszystkie zgłoszone kandydatury, ze wskazaniem liczby uzyskanych głosów.”,”; 

6. W art. 1 w pkt 11 w lit b nadaje się nowe brzmienie § 4a. W przepisie tym posłużono 

się rzeczownikiem „zaświadczenie” w liczbie mnogiej dla określenia dokumentów, których 

dołączania do karty zgłoszenia nie wymaga się od kandydatów zajmujących stanowiska 

sędziowskie. Tymczasem w art. 57 § 7 w nowym brzmieniu (zob. art. 1 pkt 3) będzie mowa 

tylko o jednym zaświadczeniu, mianowicie: o zaświadczeniu stwierdzającym, że kandydat 

jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego. Pozostałe 

dokumenty wymienione w tym przepisie to informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz 

informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, a ponadto samo oświadczenie 

lustracyjne (jeżeli składane jest po raz pierwszy) i oświadczenie w przedmiocie zgody na 

wykorzystanie przedkładanych dokumentów w innych postępowaniach nominacyjnych. 

Wynika stąd, że użycie na gruncie wskazanego przepisu liczby mnogiej w odniesieniu do 

zaświadczeń z art. 57 § 7 jest bezprzedmiotowe (notabene o zaświadczeniu, czyli o jednym 

dokumencie, mowa jest w art. 58 § 4a u.s.p. w obowiązującym aktualnie brzmieniu). 

Niezależnie od tego wypada dodać, że bardziej poprawne z punktu widzenia reguł 

językowych byłoby przesądzenie, że „wymóg” dołączenia informacji i zaświadczenia nie 

dotyczy osób wymienionych w tym przepisie. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 11 w lit. b, w § 4a wyrazy „Dołączanie informacji i zaświadczeń” zastępuje 

się wyrazami „Wymóg dołączenia informacji i zaświadczenia”; 

7. W zdaniu drugim nowelizowanego art. 58 § 6 u.s.p. (art. 1 pkt 11 lit. d) zawarta 

została regulacja dotycząca odpowiedniego stosowania art. 57ad § 2, czyli nowego przepisu 

wyrażającego domniemanie doręczenia kandydatowi skierowanego do niego pisma z chwilą 
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zalogowania się przez niego do systemu teleinformatycznego lub po upływie 14 dni od dnia 

umieszczenia pisma w tymże systemie. Skoro jednak domniemanie to ma działać w trakcie 

całej procedury nominacyjnej normowanej przepisami u.s.p. (w szczególności brak jest 

jakichkolwiek ograniczeń, które nakazywałyby przyjęcie odmiennego wniosku), to wskazane 

zdanie drugie staje się zbędne. Nie sposób przy tym stwierdzić, na czym miałoby w tym 

przypadku polegać stosowanie „odpowiednio”. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 11 w lit. d, w § 6 skreśla się zdanie drugie; 

8. W opinii Biura Legislacyjnego, sporządzonej do uchwalonej w dniu 24 stycznia 

2014  r. ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (druk senacki nr 544) sformułowana 

została uwaga o konieczności uwzględnienia wprowadzanych tą ustawą zmian w ustawie – 

Prawo o ustroju sądów wojskowych (dalej jako u.s.w.). Wobec tego zaproponowano tam 

korektę odesłania znajdującego się w art. 70 § 1 u.s.w., co ma zapewnić stosowanie względem 

sędziów sądów wojskowych nie tylko trzech obowiązujących paragrafów art. 94 u.s.p., ale też 

dodawanych na mocy przywołanej ustawy nowych jednostek redakcyjnych: § 1a–1c oraz 

§ 2a–2d. 

Ponieważ vacato legis ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo 

o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym jest krótsze niż ustawy, 

do której odnosi się niniejsza opinia (ta pierwsza wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca 

następującego po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia – por. art. 5 tej ustawy), to niezbędne 

staje się także dostosowanie w tym zakresie brzmienia art. 70 § 1, którego zmianę przewiduje 

z  kolei art. 2 ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 

niektórych innych ustaw. Innymi słowy, odesłanie do przepisów u.s.p. zamieszczone art. 2, 

w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia powinno zostać odpowiednio uzupełnione. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 2, w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 94 § 1, 3 i 4” zastępuje się 

wyrazami „art. 94 § 1–1c, 2a–4”; 

9. W nawiązaniu do pierwszej uwagi wypada podkreślić, że rozróżnienie w zakresie 

obsady stanowisk sędziowskich w zależności od przyczyny ich zwolnienia znajduje też 

swoiste odzwierciedlenie w zmienianym art. 70 § 1 pkt 7 u.s.w., gdzie odsyła się jedynie 

do art. 56 § 1 i 2 u.s.p. 
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Niemniej jeżeli obsadzanie stanowisk sędziowskich w sądach wojskowych miałoby 

następować „z uwzględnieniem potrzeb kadrowych sądownictwa wojskowego” zarówno 

wtedy, gdy stanowisko takie zostało zwolnione z powodu np. „awansu” sędziego do sądu 

wyższego rzędu, jak i wówczas, gdy dane stanowisko zwolni się wraz z przejściem sędziego 

w stan spoczynku (tj. w sytuacji objętej treścią § 2a, dodawanego w art. 56), to należałoby 

rozważyć poprawienie odesłania zawartego w powołanym przepisie u.s.w. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 2, w § 1 w pkt 7 wyrazy „wolnych stanowisk sędziowskich, o których mowa w art. 

56 § 1 i 2” zastępuje się wyrazami „stanowisk sędziowskich, o których mowa w art. 56 § 1–

2a”; 

10. Art. 4 pkt 3 ustawy dodaje w art. 32 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa ust. 1a, 

który precyzuje, że również na tym etapie postępowania nominacyjnego, którego gospodarzem 

jest Rada, doręczenia pism i innych dokumentów dokonywane będą za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego. Oczywiście nie odnosi się to do postępowań w sprawie 

powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu wojskowego oraz sędziego sądu 

administracyjnego, bo w przypadku wojskowego i administracyjnego pionu sądownictwa 

stosowanie nowego systemu zostało wprost wyłączone (odpowiednio art. 2, § 1 pkt 8 i art. 3, 

art. 29). 

W związku z tym w art. 4 w pkt 3, w ust. 1 powinno znaleźć się dookreślenie, iż chodzi 

o sprawy indywidualne dotyczące powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 

sądu powszechnego, tak jak to doprecyzowane zostało zresztą w ust. 2a dodawanym w art. 33 

ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa czy ust. 3a, dodawanym w art. 42 tej ustawy (zob. 

art. 4 pkt 4 i 5). 

Propozycja poprawki: 

– w art. 4 w pkt 3, w ust. 1a po wyrazie sędziego dodaje się wyrazy „sądu powszechnego”; 

11. Niezrozumiała jest intencja, jaka stała za dodaniem w art. 33 ust. 2a (art. 4 pkt 4) 

przewidującego, iż kandydat może składać wyjaśnienia oraz materiały uzupełniające „także 

w postaci papierowej”. Możliwość taka wynika już bowiem z art. 33 ust. 2, który stanowi, co 

następuje: „W uzasadnionych przypadkach Rada może żądać osobistego stawiennictwa 

uczestnika postępowania lub złożenia przez niego pisemnych wyjaśnień, a także uzupełnienia 

materiałów sprawy. Przepis art. 30 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”. Można przypuszczać, że 

w tym miejscu miało znaleźć się raczej zastrzeżenie wskazujące na możliwość korzystania 
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z komunikacji elektronicznej. Przypuszczenie to znajduje wsparcie w postanowieniach 

projektu ustawy, albowiem zakładał on dodanie jednostki redakcyjnej w brzmieniu: „Pisemne 

wyjaśnienia kandydata do objęcia stanowiska sędziego sądu powszechnego oraz materiały 

uzupełniające sprawy mogą być złożone za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.” 

Jeżeli zatem powyższa teza jest słuszna, zasadne jest przyjęcie poprawki przesądzającej 

o możliwości przekazania przez kandydata stosownych dokumentów w postaci elektronicznej. 

Modyfikacji musi być przy tym poddane również samo polecenie nowelizacyjne i oznaczenie 

dodawanej jednostki, gdyż ostatnim ustępem w art. 33 jest ust. 2 i – mając na względzie zasady 

techniki prawodawczej – należałoby po nim dodać ust. 3, a nie ust. 2a.  

Propozycja poprawki: 

– w art. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) w art. 33 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Wyjaśnienia kandydata do objęcia stanowiska sędziego sądu powszechnego 

oraz materiały uzupełniające mogą być składane także za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego.”;”; 

12. Warto rozważyć, czy regulacje objęte treścią ust. 3a i 3b dodawanych w art. 42 

ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (art. 4 pkt 5), powinny się znaleźć w tym właśnie 

miejscu nowelizowanej ustawy. Pytanie to jest o tyle zasadne, że ust. 3b odsyła do art. 32 

ust. 1a, a do tego nakazuje stosować ten ostatni przepis odpowiednio, chociaż można założyć, 

że w istocie chodzi tutaj nie tyle o stosowanie postanowień art. 32 ust. 1a z jakimiś 

modyfikacjami uwzględniającymi specyfikę uchwał Rady, ile o stosowanie li tylko zdania 

drugiego z tej jednostki redakcyjnej (rozwiązanie zawarte w zdaniu pierwszym znajdzie 

bowiem odpowiednik w postanowieniu art. 42 ust. 3a). 

Dodatkowo oznaczenie nowych jednostek redakcyjnych jako „3a” i „3b” budzi te same 

zastrzeżenia, o których była mowa wyżej, ponieważ aktualnie art. 42 dzieli się na trzy ustępy. 

Uniknięciu sygnalizowanego chaosu regulacyjnego, a zarazem wyeliminowaniu usterek 

z zakresu techniki prawodawczej, mogłoby służyć umiejscowienie niezbędnych zmian 

w art. 4 pkt 3 ustawy, na mocy którego znowelizowany ma zostać art. 32 ustawy o Krajowej 

Radzie Sądownictwa. Ten ostatni przepis odnosi się do doręczeń (ust. 1), w tym rozstrzyga 

o postaci, w jakiej doręcza się uchwały Rady (ust. 2), podczas gdy w art. 42 główny akcent 

pada, po pierwsze, na obowiązek uzasadniania uchwał podjętych przez Radę w sprawach 

indywidualnych (ust. 1 i 2), po drugie natomiast na to, że sporządzone uzasadnienie powinno 
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być doręczone wraz z uchwałą oraz pouczeniem o prawie wniesienia odwołania do Sądu 

Najwyższego. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 4: 

a) w pkt 3, w ust. 1a wyraz „doręcza” zastępuje się wyrazami „, a także uchwały Rady 

podjęte w tych sprawach, doręcza”, 

b) skreśla się pkt 5. 
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