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

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 987) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych 

innych ustaw jest przywrócenie do polskiego porządku prawnego instytucji asesury sądowej. 

Instytucja ta została wyeliminowana w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 24 października 2007 r., wydanym w sprawie SK 7/06, stwierdzającym niezgodność 

art. 135 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (dalej 

jako: u.s.p.) z art. 45 ust. 1 Konstytucji. Przepis ten stanowił w zdaniu pierwszym, że Minister 

Sprawiedliwości może, za zgodą kolegium sądu okręgowego, powierzyć asesorowi sądowemu 

pełnienie czynności sędziowskich w sądzie rejonowym na czas określony, nieprzekraczający 

czterech lat. Z kolei w zdaniu drugim zezwalał na wydłużenie okresu powierzenia funkcji 

orzekania do ukończenia przez asesora 29 lat, a także do czasu zakończenia postępowania, 

o którym mowa w art. 58 u.s.p., czyli postępowania nominacyjnego. Sposób, w jaki przepis 

ten kształtował instytucję asesury sądowej, został oceniony przez Trybunał jako naruszający 

gwarancję niezawisłości będącą immanentną cechą sądu w rozumieniu wskazanego wyżej 

wzorca konstytucyjnego. 

Zdaniem projektodawcy, powołane orzeczenie nie wykluczyło definitywnie możliwości 

dopuszczenia do orzekania osób innych niż sędziowie w znaczeniu konstytucyjnym. Dla 

poparcia tej tezy w uzasadnieniu projektu przywołany został fragment wypowiedzi Trybunału, 

w którym jest mowa o tym, że „(…) niezawisłość nie musi oznaczać dożywotniego powołania 

albo powołania do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego, ale musi oznaczać pewien stopień 

stabilizacji i w zatrudnieniu, i w wykonywaniu funkcji sędziowskich.” 
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Dlatego też przyjęto, że możliwe jest wypełnienie standardów konstytucyjnych oraz 

tych, które sformułowane zostały w prawie międzynarodowym (orzecznictwie strasburskim), 

pod warunkiem: 

– uniezależnienia powołania asesora od Ministra Sprawiedliwości, 

– przyznania asesorowi immunitetu sędziowskiego, 

– ustalenia czasowych ram pełnienia funkcji przez asesora, 

– ścisłego określenia zakresu władzy sądowniczej powierzonej asesorowi. 

Przedstawione założenia znajdują odzwierciedlenie w ustawie. Asesorzy sądowi mają 

być powoływani przez Prezydenta, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na okres pięciu 

lat (art. 1 pkt 39, art. 106i § 1). Ich status w dużej mierze będzie odpowiadał statusowi 

sędziów (kwestia niezawisłości, nieusuwalności, nieprzenoszalności, immunitetu powiązanego 

z zasadą odpowiedzialności dyscyplinarnej za wykroczenia oraz przewinienia dyscyplinarne 

– art. 1 pkt 39, art. 106j – art. 106m oraz art. 106zd i art. 106ze; art. 1 pkt 41, art. 107a). 

Podobnie ukształtowana została również cała wiązka praw i obowiązków asesora (np. art. 1 

pkt 39, art. 106z i art. 106zc), choć można też wskazać pewne różnice. Przykładowo: asesor 

będzie mógł co najwyżej uczestniczyć w zebraniu sędziów sądu rejonowego, bez prawa udziału 

w głosowaniu (art. 1 pkt 13, § 1a); możliwość delegowania asesora ograniczona będzie do 

innego sądu rejonowego niż sąd, w którym wyznaczono jego siedzibę (art. 1 pkt 39, art. 106zb). 

Kandydaci na stanowiska asesorów będą musieli spełniać wymagania co do posiadania 

obywatelstwa polskiego, nieskazitelnego charakteru, prawniczego wykształcenia, odpowiedniego 

stanu zdrowia oraz ukończenia aplikacji sędziowskiej i złożenia egzaminu sędziowskiego, a 

więc w gruncie rzeczy te same, które u.s.p. statuuje w odniesieniu do osób ubiegających się 

o powołanie na stanowisko sędziowskie (por. art. 61 § 1 u.s.p. i art. 1 pkt 39 ustawy 

w zakresie art. 106h § 1). Dodatkową przesłanką będzie tutaj 18-miesięczne doświadczenie 

w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze 

świadczeniem pomocy prawnej, stosowaniem lub tworzeniem prawa (art. 106h § 1 pkt 7). Na 

stanowiska asesorskie będą też mogły kandydować osoby, które złożyły przynajmniej jeden 

z następujących egzaminów zawodowych: prokuratorski, adwokacki, radcowski lub notarialny. 

W stosunku do nich nie będzie stosowany warunek odbycia aplikacji sędziowskiej i złożenia 

egzaminu sędziowskiego (art. 106h § 2). Trzy ostatnie z opisanych wymogów nie będą się 

także odnosiły do: asesorów prokuratorskich, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz 

starszych radców i radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (jak również prezesa 
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i wiceprezesa tej instytucji), legitymujących się co najmniej 18 miesiącami pracy w zawodzie; 

referendarzy sądowych i asystentów sędziów, których staż pracy uprawniał do przystąpienia 

do egzaminu sędziowskiego bez uprzedniego odbycia aplikacji sędziowskiej i którzy taki 

egzamin zdali; prokuratorów (niezależnie od okresu pozostawania w służbie); osób z tytułem 

naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk prawnych – zob. 

art. 106h § 3. 

Procedura konkursowa związana z obsadzeniem stanowiska asesora sądowego została 

ukształtowana na wzór procedury służącej wyłonieniu osoby, która ma zostać powołana na 

stanowisko sędziego (art. 1 pkt 39, art. 106n – art. 106w). Względem asesorów przewidziano 

także oceny pracy oraz obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych (art. 106x, 

art. 106 zf). 

Równolegle opiniowana ustawa przewiduje zmianę wymagań stawianych kandydatom 

na stanowisko sędziowskie przez wprowadzenie warunku zajmowania stanowiska asesora 

sądowego przez okres co najmniej 2 lat (art 1 pkt 33, pkt 7). W dalszym ciągu jednak 

utrzymane zostaną rozmaite zwolnienia w tym zakresie, na które będą mogli powoływać się 

bardziej doświadczeni prawnicy (np. adwokaci mogący się pochwalić 3-letnim wykonywaniem 

zawodu – zob. art. 61 § 2–7 u.s.p.). 

Przedmiotowe regulacje mają zapewne służyć realizacji idei wyartykułowanej na końcu 

uzasadnienia projektu ustawy, gdzie podniesiono, iż „[o]bowiązkiem prawodawcy jest zadbanie 

o to, by wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wydawane były przez sędziów dobrze 

przygotowanych merytorycznie, (…) o nienagannej postawie etycznej, dla których wykonywanie 

czynności sędziowskich jest również pełnieniem istotnej misji. Proponowane rozwiązanie 

poprzez stworzenie stanowiska asesora sądowego pozwoli na dokonanie oceny predyspozycji 

i cech charakteru sędziego przed wyposażeniem go w atrybut nieusuwalności oraz kompetencje 

do rozpoznawania spraw o większej wadze.” 

Ustawa dokonuje poza tym zmian tych przepisów, które regulują zagadnienia ustrojowe 

związane z funkcjonowaniem sądów powszechnych oraz samorządu sędziowskiego. Są one 

funkcjonalnie powiązane z wprowadzeniem instytucji asesury sądowej (art. 1 pkt 1 lit. a, pkt 

3–5, 9–12, 14–26). Na nowo ukształtowana została też kompetencja Ministra Sprawiedliwości 

wyrażająca się przydzielaniu stanowisk orzeczników poszczególnym sądom, ich przekształcaniu 

(odpowiednio stanowisk sędziowskich w asesorskie i stanowisk asesorskich w sędziowskie) 

oraz znoszeniu – por. art. 1 pkt 6, art. 20a. 
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Art. 16 wprowadza symetryczne rozwiązania w pionie sądownictwa administracyjnego, 

przy czym kształt asesury sądowej określony w ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo 

o ustroju sądów administracyjnych (dalej jako: p.u.s.a.) dostosowany został do postanowień 

odnoszących się do kwalifikacji wymaganych od kandydatów na stanowisko sędziego sądu 

administracyjnego (cenzus wieku 30 lat w związku z przesłanką ukończenia 35. roku życia 

znajdującą zastosowanie w stosunku do sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego; 

specyficzny zakres wiedzy obejmującej takie dziedziny jak: administracja publiczna, prawo 

administracyjne i inne gałęzie prawa związane z działaniem organów administracji publicznej; 

większe, bo aż czteroletnie doświadczenie w jednym z zawodów prawniczych lub ewentualnie 

sześcioletnie zatrudnienie na stanowisku w instytucji publicznej – art. 16 pkt 3, art. 6a). 

Niemniej asesorzy w wojewódzkich sądach administracyjnych również mają wykazywać się 

przymiotem niezawisłości i mają podlegać wyłącznie Konstytucji oraz ustawom. Identycznie 

jak asesorzy w sądownictwie powszechnym będą powoływani przez Prezydenta, na wniosek 

Krajowej Rady Sądownictwa, na okres 5 lat (art. 16 pkt 2, § 3 i 4). Będzie im także 

przysługiwał immunitet sędziowski (zob. art. 16 pkt 4 i 11 w zakresie art. 29 § 1). Jak wynika 

jednak z art. 29 § 1 pkt 3 (art. 16 pkt 11), ich uposażenia będą wyższe niż asesorów w sądach 

rejonowych, a to ze względu na wyższy pułap wynagrodzeń gwarantowanych orzecznikom 

w sądach administracyjnych niższego szczebla (kwestię tę w przypadku asesorów powołanych 

w sądownictwie powszechnym rejonowych reguluje art. 1 pkt 39, art. 106y). 

Ustawa uwzględnia też konsekwencje przywrócenia asesury na gruncie innych ustaw. 

Ich nowelizację w niezbędnym zakresie zakładają art. 2 – art. 15 oraz art. 17 – art. 23. 

Wejście w życie opiniowanej ustawy przewidziane jest na dzień 1 stycznia 2016 r. 

(art. 27). Absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, którzy ukończyli aplikację 

sędziowską, zachowają możliwość zgłaszania się bezpośrednio na wolne stanowiska sędziego 

sądu rejonowego do dnia 31 grudnia 2022 r., zaś przekształcenie stanowisk sędziowskich 

w stanowiska asesorskie na podstawie nowego przepisu art. 20a § 3 pkt 1 u.s.p. nie będzie 

dotyczyło stanowisk zwolnionych lub przydzielonych do sądów rejonowych przed wskazaną 

datą upływu vacatio legis (art. 24 i art. 26). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych 

innych ustaw został wniesiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy 
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nr 2299). Jego pierwsze czytanie odbyło się na 68. posiedzeniu Sejmu w dniu 28 maja 2014 r. 

Następnie projekt został skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, w ramach 

której powołano Podkomisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia przedłożenia prezydenckiego. Ta 

ostatnia przyjęła sprawozdanie w dniu 16 czerwca 2015 r., natomiast sprawozdanie Komisji 

zostało uchwalone w dniu 24 czerwca 2015 r. (druk nr 3560). 

Na etapie prac toczących się w podkomisji projekt został znacząco zmodyfikowany pod 

względem legislacyjnym. W szczególności przyjętą w projekcie metodę regulacji polegającą 

na uregulowaniu expressis verbis wyłącznie najważniejszych kwestii dotyczących asesorów 

sądowych, a w pozostałym zakresie na wprowadzeniu generalnego odesłania do przepisów 

normujących status sędziów (por. art. 133j projektu), zastąpiono metodą sprowadzającą się 

do rozstrzygnięcia wprost niemal wszystkich aspektów związanych z pozycją, prawami oraz 

obowiązkami asesorów (na uwagę w art. 1 pkt 39 sprawozdania podkomisji zasługuje chociażby 

art. 106j § 3 i 4 oraz art. 106k, art. 106l, art. 106m, art. 106y § 2–6, art. 106z, art. 106zc, art. 

106zd, art. 106ze i art. 106zf), jak również z samym procesem obsady wolonych stanowisk 

asesorskich (zob. art. 1 pkt 18–22 projektu oraz art. 1 pkt 39 sprawozdania podkomisji 

w zakresie art. 106n–106w). Zmienione zostało także usytuowanie niektórych postanowień 

(np. co zakresu tzw. votum – art. 1 pkt 1 lit. a według sprawozdania podkomisji, podczas gdy 

w projekcie art. 1 pkt 25 dodający m.in. przepis art. 133d § 2; odnośnie do przydzielania, 

przekształcania i znoszenia stanowisk sędziowskich i asesorskich – art. 1 pkt 6 w sprawozdaniu 

podkomisji, zaś w projekcie art. 1 pkt 17, art. 56 § 2–2b). Ponadto opiniowana ustawa została 

uzupełniona o dalsze zmiany u.s.p. stanowiące niezbędne konsekwencje wprowadzenia do 

systemu prawnego instytucji asesora sądowego (por. art. 1 pkt 6 i 7 projektu oraz art. 1 pkt 9 

i 10 ustawy). 

Wśród korekt o charakterze merytorycznym zaproponowanych przez podkomisję można 

wskazać tytułem przykładu obniżenie uposażenia asesorów (z 90 do 80% wynagrodzenia 

zasadniczego w stawce pierwszej sędziego sądu rejonowego, powiększonego o należną składkę 

na ubezpieczenia społeczne), poszerzenie kręgu osób mogących ubiegać się o powołanie na 

stanowisko asesora sądowego, czy też – co wiązało się również ze zmianą sposobu regulacji – 

zmniejszenie wymagań stawianych osobom kandydującym na wolne stanowisko asesorskie 

w kontekście zawartości wykazów akt spraw sądowych, pism procesowych, opinii prawnych, 

aktów notarialnych lub innych dokumentów, które następnie mają podlegać ocenie w trakcie 

procedury nominacyjnej (ogólnie rzecz biorąc: w przypadku kandydowania na stanowisko 
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sędziego sądu rejonowego wymaga się wykazów liczących 100 pozycji, a dla kandydatów 

na asesorów liczbę tę obniżono do 50). W ślad za tym ograniczona została pula materiałów 

badanych przez sędziego dokonującego oceny kwalifikacji kandydata. Kierując się postulatem 

zgłoszonym przez Krajową Radę Sądownictwa, podkomisja rozszerzyła ponadto krąg podmiotów 

mogących zgłaszać się na stanowiska asesorów sądowych. 

Aczkolwiek podkreślić należy, że niezależnie od wprowadzenia wspomnianych powyżej 

zmian zasadniczy kształt nowej instytucji, zwłaszcza przyjęta zasada powoływania asesorów 

sądowych przez Prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa na okres 5 lat, a także 

podstawowe rozwiązania z nią związane nie zostały zmodyfikowane w toku prac podkomisji. 

W ustawie dodano poza tym jednostki redakcyjne przewidujące zmianę szeregu ustaw, 

które nie były objęte projektem prezydenckim, jednak zostały ocenione jako wymagające 

nowelizacji w związku ze zmianami dokonywanym na gruncie wiodących w tym wypadku 

aktów normatywnych, tj. u.s.p. oraz p.u.s.a. Projekt zakładał bowiem, że oprócz tych dwóch 

ustaw nowelizacji zostaną poddane (i to w znacznie węższym zakresie) jedynie ustawa z dnia 

23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawa z dnia 12 maja 

2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa. Tymczasem podkomisja zarekomendowała zmianę 

ponadto kolejnych osiemnastu ustaw, modyfikację regulacji przejściowych oraz inny okres 

vacatio legis, określając go przez wskazanie konkretnej daty (1 stycznia 2016 r.). 

Ustalenia podkomisji zostały zaakceptowane praktycznie w całości przez pozostałych 

członków Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

Drugie czytanie projektu miało miejsce na 95. posiedzeniu Sejmu w dniu 25 czerwca 

2015 r., a trzecie – na posiedzeniu kolejnym w dniu 10 lipca 2015 r. 

W toku prac legislacyjnych w Sejmie odnośnie do koncepcji przywrócenia instytucji 

asesora sądowego wypowiedzieli się m.in. Sąd Najwyższy oraz Prokurator Generalny. Opinie 

w tym przedmiocie oraz co do kwestii bardziej szczegółowych przedstawili również eksperci. 

Niektórzy z opiniujących, wyrazili pogląd, iż zaproponowane uregulowania nie odpowiadają 

gwarancjom konstytucyjnym i że „zrealizowanie zakładanych celów ustawy nie jest możliwe 

bez zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej w zakresie jej art. 144 ust. 3 

pkt 17 oraz art. 179.” (tak w szczególności Sąd Najwyższy oraz eksperci zewnętrzni, którzy 

opracowali opinie na zlecenie Biura Analiz Sejmowych). 
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III. Uwagi ogólne 

1. Pierwszy zarzut, jaki niewątpliwie można postawić opiniowanej ustawie, to naruszenie 

standardu, który nakazuje opracowanie nowej ustawy, w przypadku gdy nowelizacja ustawy 

obowiązującej – ze względu na zakres zmian – miałaby doprowadzić do rozbicia jej konstrukcji 

lub wewnętrznej spójności albo gdy ustawa była już wielokrotnie nowelizowana (§ 84 Zasad 

techniki prawodawczej). Jeżeli chodzi o przedłożoną Senatowi ustawę, w istocie spełniony 

został każdy z tych warunków. W szczególności same tylko oznaczenia dodawanych jednostek 

redakcyjnych (art. 106zg) pozwalają stwierdzić, że ustawa była wielokrotnie nowelizowana 

i że po raz kolejny przewiduje się jej uzupełnienie w taki sposób, że może to prowadzić do 

zachwiania koherencji jej przepisów. Nade wszystko zaakcentować trzeba, że już po ogłoszeniu 

tekstu jednolitego u.s.p. w Dzienniku Ustaw z dnia 26 stycznia 2015 r. ogłoszona została jedna 

ustawa zmieniająca tę ustawę, w odniesieniu do kolejnej, tzn. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r., 

Prezydent – w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji – wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego 

z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z kilkoma wzorcami ustawy zasadniczej (sygn. akt Kp 

1/15), a ponadto z dniem 10 kwietnia 2015 r. oraz 5 czerwca 2015 r. weszły w życie dwa 

wyroki Trybunału skutkujące zmianą stanu normatywnego w zakresie regulowanym właśnie 

przez u.s.p. (odpowiednio wyrok z dnia 2 kwietnia 2015 r., sygn. akt P 31/12 i wyrok z dnia 

7 listopada 2013 r., sygn. akt K 31/12). 

Powstaje więc pytanie: dlaczego nie podjęto prac nad nową ustawą dedykowaną ustrojowi 

sądów powszechnych oraz statusowi osób tworzących ten pion sądownictwa i zatrudnionych 

w poszczególnych sądach, lecz zdecydowano się na jej gruntowną nowelizację (w sumie 

ustawa obejmuje 42 zmiany u.s.p., przy czym jedna z nich sprowadza się do dodania nowego 

rozdziału, który tworzy 26 podstawowych jednostek redakcyjnych, dzielących się na ogół 

jeszcze na paragrafy, których jest od kilku do kilkunastu)? Uzasadnienie projektu nie tylko 

nie dostarcza odpowiedzi na tak postawione pytanie, ale też nie pozwala przyjąć, iż zamierzonej 

nowelizacji rzeczywiście można przypisać pilny charakter, zwłaszcza z punktu widzenia 

wartości rangi konstytucyjnej, jak chociażby jednego z aspektów prawa do sądu poręczonego 

w art. 45 ust. 1 Konstytucji, czyli prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. 

Brak jest bowiem argumentów przemawiających za twierdzeniem, że ewentualnie odłożenie 

w czasie koncepcji przywrócenia instytucji asesury sądowej i opracowanie nowej, spójnej 

ustawy ustrojowej dla sądownictwa powszechnego mogłoby postawić pod znakiem zapytania 
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realizację przywołanej gwarancji, z którą bezspornie związany jest obowiązek zorganizowania 

sprawnie funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości. 

2. Jednocześnie trudno uznać, by w toku prac legislacyjnych rozwiane zostały wszelkie 

wątpliwości formułowane pod adresem założeń przyjętych przez projektodawcę (zob. opinię 

Sądu Najwyższego wzmiankowaną w pkt II niniejszej opinii, jak również opinię Helsińskiej 

Fundacji Praw Człowieka z dnia 16 lipca 2015 r. nadesłaną na ręce Przewodniczących Komisji 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej). 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że orzeczenie z dnia 24 października 2007 r., na 

mocy którego art. 135 § 1 u.s.p. (przewidujący możliwość powierzenia asesorowi sądowemu 

pełnienia czynności sędziowskich w sądzie rejonowym) pozbawiony został domniemania 

konstytucyjności, zapadło z uwagi na naruszenie art. 45 ust. 1 Konstytucji, a ściślej: prawa do 

odpowiedniego ukształtowania ustroju i pozycji organów rozpoznających sprawy. W motywach 

tego rozstrzygnięcia Trybunał Konstytucyjny dopuścił wprawdzie – jak to trafnie skądinąd 

zauważono w uzasadnieniu projektu – sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez osoby, 

których „status prawny nawiązuje tylko do konstytucyjnej pozycji sędziego”. Niemniej nie 

można też zapominać o dalszej części wywodu Trybunału. Trybunał zaznaczył bowiem, że 

„[o]dstępstwa takie są jednak dopuszczalne, jeżeli zostaną spełnione łącznie dwa warunki. 

Po pierwsze, wyjątki muszą być uzasadnione konstytucyjnie legitymowanym celem i mieścić 

się w granicach realizacji tego celu. Instytucja powierzenia pełnienia czynności sędziowskich 

osobom niebędącym sędziami służyć powinna przede wszystkim lepszej realizacji podmiotowego 

prawa określonego w art. 45 Konstytucji. Po drugie, muszą być spełnione wszystkie istotne 

«materialnie» warunki, od których uzależniona jest bezstronność, niezawisłość i niezależność 

sądu. Inaczej mówiąc, niezależnie od nazwy stanowiska służbowego status osoby, której 

powierzono pełnienie czynności sędziowskich, musi odpowiadać wzorowi niezawisłości, 

wynikającemu z konstytucyjnych przepisów dotyczących statusu sędziego.” TK zaakcentował 

również, że „(…) dążenie do sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydata na sędziego 

i bezpośredniego zapoznania go z techniką pracy sędziego nie oznacza takiego celu, który przy 

zestawieniu z celami wskazanymi w art. 45 ust. 1 Konstytucji, przede wszystkim dążeniem do 

zapewnienia sprawiedliwego rozstrzygnięcia przez organ wyposażony w cechy niezawisłości, 

bezstronności i niezależności, upoważniałby do tak generalnego odejścia od zasady sędziowskiego 

rozstrzygania spraw sądowych.”  
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Jakkolwiek w opiniowanej ustawie mamy już do czynienia z nieco zmienioną konstrukcją 

asesury, która zakłada m.in. przyznanie votum każdemu asesorowi, co stawia też w odmiennym 

świetle argumentację odwołującą się do wyróżnionego przez Trybunał aspektu edukacyjnego, 

to wciąż aktualne pozostają wątpliwości związane z zakresem przedmiotowym owego votum. 

Nie jest jasne zwłaszcza, co przemawia za wyłączeniem asesorów sądowych od orzekania 

w  sprawach zastosowania tymczasowego aresztowania (i to jedynie w fazie postępowania 

przygotowawczego!) oraz w sprawach rozpoznawanych w myśl przepisów o postępowaniu 

upadłościowym czy restrukturyzacyjnym? Asesor będzie mógł przecież orzekać w sprawach 

karnych dotyczących popełniania czynów zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 10 

(np. art. 156 § 1 Kodeksu karnego) czy nawet do lat 12 (art. 280 § 1 Kodeksu karnego). 

Podobnie w sprawach rozstrzyganych na podstawie przepisów procedury cywilnej – kognicji 

asesorów nie ogranicza się do tych, którym ustawodawca przypisuje z definicji niższy ciężar 

gatunkowy i nakazuje rozpoznawać je według przepisów postępowań odrębnych cechujących 

się określonymi uproszczeniami (zob. art. 505
1
 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego). 

Wystarczy porównać katalog spraw określony w art. 17 Kodeksu postępowania cywilnego, 

aby dojść do wniosku, że asesor – jako orzecznik w sądzie rejonowym – będzie rozstrzygał 

spory, które mają niejednokrotnie duże znaczenie dla zaangażowanych w nie osób, czy to ze 

względu na charakter dóbr (np. sprawy związane z ustaleniem pochodzenia dziecka), czy też 

z uwagi na stosunkowo dużą wartość przedmiotu sporu (do 75.000 zł). 

Wreszcie, niezbędna jest refleksja nad relacją dwóch elementów, tzn. tymczasowości 

asesury jako jednej z dróg dojścia do zawodu sędziego oraz możliwością zachowania przez 

asesora wewnętrznej niezawisłości. Mimo że ustosunkowując się do zarzutu „orientowania 

się asesorów na sąd odwoławczy” TK zastrzegł wyraźnie, iż niezawisłości sędziowskiej nie 

można absolutyzować, zwrócił też uwagę na fakt, że „(…) status sędziego w stosunku do 

innych sędziów, w szczególności sędziów sądu drugiej instancji, orzekających w tym samym 

przedmiotowo zakresie spraw, różni się od analogicznej relacji asesora. Przede wszystkim 

różnica polega na tym, że (…) asesura jest z założenia sytuacją tymczasową, a zasadniczym 

zakończeniem tej tymczasowości jest powołanie na stanowisko sędziego, co uzależnione jest 

w pewnym stopniu od stanowiska samych sędziów (udział kolegium sądu okręgowego 

i zgromadzenia ogólnego w procedurze powoływania sędziów sądów rejonowych). Ujmując 

rzecz w uproszczeniu – sędzia, który w swoich orzeczeniach odbiega od poglądów prawnych 

sądu wyższej instancji, ale nie dopuszcza się oczywistej i rażącej obrazy przepisów, pozostanie 

na swoim stanowisku, zaś asesora może to prowadzić do utraty zatrudnienia.” Tu znów 
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wypada doprecyzować, że stosownie do postanowień opiniowanej ustawy asesor sądowy ma 

korzystać z gwarancji nieusuwalności w okresie sprawowania urzędu (art. 106k § 1), jednak 

niebezpieczeństwo, które dostrzegł Trybunał pozostaje w dalszym ciągu aktualne, ponieważ 

utrzymana została dotychczasowa procedura konkursowa, w której oba wyżej wymienione 

gremia sędziowskie opiniują kandydatów na wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego. 

Konieczność rozważenia tej kwestii wiąże się dodatkowo z wypowiedzią Trybunału na 

temat socjologiczno-prawnego aspektu asesury sądowej (problem społecznego odbioru sądu 

jako organu faktycznie niezawisłego, rozstrzygającego spory w sposób obiektywny i bezstronny). 

To wszystko ma o tyle znaczenie, że – jak zostało już podniesione powyżej – instytucja 

asesora sądowego została wyeliminowana z porządku prawnego wobec negatoryjnego wyroku 

sądu konstytucyjnego, a tym samym wszelkie zastrzeżenia, w szczególności zaś te odnośnie 

do konstytucyjności jej przywrócenia, powinny zostać wnikliwie przeanalizowane i obalone. 

3. Kolejny zarzut, jaki można wysunąć w odniesieniu do przekazanej Senatowi ustawy, 

poniekąd wiąże się z pierwszym, a mianowicie: dotyczy stworzenia dość skomplikowanego 

i w konsekwencji całkowicie nieczytelnego systemu dochodzenia do zawodu sędziowskiego. 

Kolejne nowelizacje doprowadziły do stworzenia tylu dróg i wyjątków, że nie sposób ocenić, 

czy rzeczywiście są one względem siebie równoważne i czy poszczególni kandydaci w istocie 

będą legitymowali się porównywalnymi umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem (zarówno 

tym ogólnym, „życiowym”, jak i doświadczeniem czysto zawodowym). Można przy tym 

zaryzykować tezę, że sam ustawodawca nie potrafi poradzić sobie z brakiem przejrzystości 

przedmiotowych uregulowań i że coraz większym problemem staje się dla niego respektowanie 

zasady równości oraz postulatu, który można wywieść z zasady demokratycznego państwa 

prawnego (art. 2 Konstytucji), tj. poszanowania zaufania obywateli do państwa i stanowionego 

przez nie prawa (o tych dwóch kwestiach będzie jeszcze mowa poniżej w pkt IV). Także 

racjonalność niektórych rozwiązań wywołuje wątpliwości. Ponadto można założyć, że część 

z nich nie znajdzie zastosowania w praktyce (np. można przyjąć nade wszystko domniemanie, 

że nie będzie w ogóle kandydatów na stanowisko asesora, o których mowa w art. 106h § 3 pkt 

3 i 4). Wbrew zatem intencjom projektodawcy, instytucja asesury sądowej wcale nie musi stać 

się podstawową ścieżką dojścia do zawodu sędziego, a raczej będzie to kolejny etap weryfikacji 

kandydatów rekrutujących się z grona absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, 

względnie asystentów sędziów i referendarzy sądowych, choć i w przypadku tych osób nie da 
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się wykluczyć alternatywnych modeli karier zawodowych, prowadzących ostatecznie do 

objęcia urzędu sędziowskiego. 

 

IV. Uwagi szczegółowe i propozycje poprawek 

1. Jak zostało już zasygnalizowane, w ustawie nie ustrzeżono się błędów zdradzających 

swoisty brak konsekwencji w budowaniu różnych dróg dojścia do zawodu sędziego. 

Pierwszym błędem jest pozostawienie wymogu złożenia egzaminu sędziowskiego lub 

prokuratorskiego (art. 61 § 1 pkt 6 u.s.p.) w odniesieniu do osób, które zajmowały stanowisko 

asesora sądowego przez co najmniej dwa lata (art. 1 pkt 33, pkt 7), a przed powołaniem na to 

stanowisko wykonywały jeden z zawodów, o których mowa w art. 106h § 3 pkt 1 (art. 1 

pkt 39 ustawy), czyli adwokata, radcy prawnego lub notariusza albo zajmowały stanowisko 

prezesa, wiceprezesa, starszego radcy tudzież radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. 

Jeżeli bowiem osoby te legitymują się doświadczeniem krótszym niż trzyletnie (do powołania 

na stanowisko asesora wystarczające jest przepracowanie 18 miesięcy w danym zawodzie), to 

nie mogą się powoływać na zwolnienie wynikające z art. 61 § 2 pkt 4 i 5 u.s.p. W świetle 

deklarowanego celu ustawy (por. końcowy fragment uzasadnienia projektu, przytoczony też na 

str. 3 niniejszej opinii) takiego rozwiązania nie da się usprawiedliwić, a zarazem można przyjąć 

założenie, że w istocie nie było ono zamierzone. 

Zachodzi wobec tego potrzeba rozszerzenia zakresu zmian dokonywanych art. 1 pkt 33. 

Przy okazji należy zastanowić się też nad zasadnością skorygowania odesłania w art. 61 § 7 

u.s.p. Skoro bowiem czas pracy asesora ma być określony wymiarem jego zadań (art. 1 pkt 

39, art. 106y § 5), odesłanie w powołanym przepisie do § 1 pkt 7 staje się odesłaniem pustym. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 pkt 33 otrzymuje brzmienie: 

„33) w art. 61: 

a) w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) zajmował stanowisko asesora sądowego co najmniej dwa lata lub zajmował 

stanowisko asesora prokuratorskiego co najmniej trzy lata.”, 

b) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. Wymaganie określone w § 1 pkt 6 nie dotyczy osób, które przed 

powołaniem na stanowisko asesora sądowego wykonywały zawód adwokata, radcy 

prawnego lub notariusza albo zajmowały stanowisko prezesa, wiceprezesa, 
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starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa przez okres 18 

miesięcy.”, 

c) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy okres, 

o którym mowa w § 3–6, podlega proporcjonalnemu wydłużeniu.”;”; 

2. Druga usterka, mogąca mieć wszakże doniosłe skutki dla absolwentów aplikacji 

sędziowskiej prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, jest niewątpliwie 

następstwem zbyt częstych zmian przepisów normujących tryb odbywania wskazanej aplikacji. 

Rzecz dotyczy art. 24. Jest to przepis przejściowy, który przesądza, że „do dnia 31 grudnia 

2022 r.” osoby, które „ukończyły aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa 

i Prokuratury”, mogą zgłosić się na wolne stanowisko sędziego (a więc nie muszą wcześniej 

odbywać asesury), o ile – warunek pierwszy – co najmniej 18 miesięcy pracowały na stanowisku 

referendarza sądowego lub asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy; warunek 

drugi – przez 3 lata pracowały w charakterze asesora prokuratorskiego. 

Pamiętać należy, że przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o  zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy – Prawo o 

ustroju sądów powszechnych, co nastąpiło z dniem 26 sierpnia 2014 r., aplikacja sędziowska 

obejmowała osiemnastomiesięczny staż na stanowisku referendarza sądowego. Innymi słowy, 

staż był elementem kształcenia aplikanta. W konsekwencji wprowadzenie w stosunku do 

takiej osoby wymagania, by „ukończyła aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa 

i Prokuratury” i (w ustawie jest koniunkcja!) pracowała na stanowisku referendarza sądowego 

przez okres minimum 18 miesięcy, postawi ją w gorszej sytuacji niż aplikantów młodszych 

roczników, których aplikacja nie obejmowała stażu, ale też była odpowiednio krótsza. Warto 

nadmienić, że Senat zajmował się już tą kwestią i to właśnie z jego inicjatywy w ustawie 

z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 

oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: ustawa zmieniająca ustawę o KSSiP) znalazły się 

odpowiednie postanowienia respektujące zasadę ochrony zaufania obywateli do państwa i 

stanowionego przez nie prawa (zob. także uwagi Biura Legislacyjnego, zamieszczone w opinii 

z dnia 5 marca 2015 r. sporządzonej do druku senackiego nr 835). 

Na tle regulacji zawartej w art. 24 powstają również dodatkowe pytania: 

– czy ustanowienie drugiego warunku jest w tym przypadku potrzebne, skoro asesorzy 

prokuratorscy mają rekrutować się spośród osób, które ukończyły aplikację prokuratorską 
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w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 

o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w obowiązującym brzmieniu, oraz art. 1 pkt 

7, art. 35 ust. 4 ustawy zmieniającej ustawę o KSSiP)? 

– czy wszystkie osoby, o których mowa w art. 16 ustawy zmieniającej ustawę o KSSiP 

(aplikanci, którzy rozpoczęli aplikację sędziowską w bieżącym roku lub rozpoczną ją w roku 

2016 albo 2017), będą miały szansę skorzystać z uprawnienia przewidzianego w analizowanym 

przepisie? 

Co się tyczy w szczególności tej ostatniej kwestii, to zauważyć należy, że aplikacja 

sędziowska, która rozpocznie się w 2017 r. będzie trwała 30 miesięcy (art. 19 ust. 3 ustawy 

zmieniającej ustawę o KSSiP). Do tego dojdzie wymóg przepracowania co najmniej 18 

miesięcy na jednym ze stanowisk wymienionych w art. 24 pkt 1 ustawy, co daje łącznie okres 

4 lat. Teoretycznie więc mieściłoby się to w terminie zakreślonym przez ustawodawcę. Tyle 

że nie da się wykluczyć, iż wobec aplikanta zostanie wydana decyzja o zawieszeniu w prawach 

i obowiązkach (może do tego dojść w razie wszczęcia przeciwko aplikantowi postępowania 

karnego czy też nawet – na wniosek samego aplikanta – w związku z jego chorobą bądź 

„z innych ważnych przyczyn” – por. art. 40 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej 

Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w obowiązującym brzmieniu, a także art. 10 ustawy 

zmieniającej ustawę o KSSiP). W takiej sytuacji to, czy zainteresowany nie zostanie później 

pozbawiony możliwości zgłoszenia się bezpośrednio na stanowisko sędziowskie, uzależnione 

będzie od tego, czy zostanie zatrudniony na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta 

sędziego w możliwe krótkim czasie i oczywiście od tego, czy przed 31 grudnia 2022 r. 

zostanie jeszcze ogłoszony konkurs na wolne stanowisko sędziego sądu rejonowego. 

Podsumowując: ostateczny kształt regulacji przejściowej z art. 24 powinien uwzględniać 

przedstawione zastrzeżenia i wątpliwości. 

4. Redakcyjnej poprawki wymaga ponadto art. 5 pkt 2, art. 26. Przepis ten posługuje się 

nieprawidłowym określeniem aplikacja „sądowa”, podczas gdy – zgodnie z ustawą z dnia 

23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury – obecnie prowadzoną 

aplikacją jest aplikacja sędziowska. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 5  w pkt 2, w art. 26 wyraz „sądową” zastępuje się wyrazem „sędziowską”. 

Ekspert ds. legislacji 

Katarzyna Konieczko
 


