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

ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 121) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożonej Senatowi ustawie przyświecają trzy zasadnicze cele. Pierwszym z nich jest 

usunięcie wad regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych, związanych z obsadzaniem stanowisk sędziowskich. Według obowiązującego 

stanu prawnego (art. 20a § 2 zmienianej ustawy), prezes sądu apelacyjnego obowiązany jest 

powiadomić Ministra Sprawiedliwości o zwolnionym stanowisku sędziowskim w terminie 14 

dni od jego zwolnienia. Przepis nie wprowadza żadnych odrębności ze względu na przyczynę 

zwolnienia stanowiska sędziowskiego, co powoduje, że o każdym wakacie Minister dowiaduje 

się post factum. Tymczasem w przypadku odejścia sędziego w stan spoczynku w związku 

z ukończeniem 67 roku życia, prezes danego sądu może przekazać informację o zwalniającym 

się stanowisku z co najmniej 5-miesięcznym wyprzedzeniem. 

Odpowiednio wczesne zasygnalizowanie Ministrowi Sprawiedliwości, że sędzia nie 

skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 69 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych, tj. nie wyraził woli dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego, pozwala 

na racjonalne gospodarowanie etatami, a zwłaszcza – w przypadku gdy stanowisko nie 

zostanie zniesione – umożliwia niezwłoczne zainicjowanie procedury konkursowej, w wyniku 

której wolne stanowisko zostanie obsadzone. Procedura ta jest dość złożona i trwa zazwyczaj 

wiele (czasem nawet kilkanaście) miesięcy. Dlatego ogłoszenie o stanowisku sędziowskim, 

które dopiero zostanie zwolnione za kilka miesięcy, może być czynnikiem, który wydatnie 

skróci czas między zwolnieniem danego stanowiska i jego ponownym obsadzeniem. 
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Opisana zmiana jest objęta treścią dodawanego § 2a (art. 1 pkt 2 opiniowanej ustawy). 

Ponadto w nowelizowanej ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych mają zostać 

dokonane zmiany o charakterze doprecyzowującym (art. 1 pkt 3, pkt 1) oraz korygującym 

dostrzeżone usterki redakcyjne, które mogłyby wpływać negatywnie na stosowanie przepisów 

(art. 1 pkt 1, zdanie drugie oraz art. 1 pkt 3, pkt 2). 

Kolejnym z zamierzeń legislacyjnych, którym podporządkowana została nowela, jest 

przywrócenie na gruncie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa 

i  Prokuratury przesłanek, jakie muszą być spełnione, aby Minister Sprawiedliwości mógł 

odwołać Dyrektora Krajowej Szkoły. Przesłanki tego typu były pierwotnie określone w ustawie 

(art. 13). Uchwalając ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw, ustawodawca postanowił jednak o 

uchyleniu wszelkich warunków, które limitowały autonomię decyzji Ministra w tym zakresie. 

W ocenie autorów projektu ustawy, ponowne wprowadzenie przesłanek, od których uzależniona 

będzie możliwość odwołania Dyrektora Krajowej Szkoły, „[d]oprowadzi do optymalnego 

uregulowania relacji między Ministrem Sprawiedliwości a Dyrektorem Krajowej Szkoły 

Sądownictwa i Prokuratury w aspekcie jej statusu publicznoprawnego, jako instytucji kształcącej 

kandydatów do pełnienia urzędu sędziego lub prokuratora.” Wypada przy tym nadmienić, iż 

nowością normatywną w analizowanej sferze będzie nałożenie na Ministra Sprawiedliwości 

obowiązku zasięgnięcia opinii zarówno Krajowej Rady Sądownictwa, jak i Krajowej Rady 

Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym (art. 2 pkt 2, ust. 5a). 

Odrębny cel realizują zmiany wprowadzane na mocy art. 3 ustawy uchwalonej przez 

Sejm. Ich istota sprowadza się do utrzymania o rok dłużej aktualnego modelu kształcenia 

w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Dotyczy to przede wszystkim aplikacji ogólnej, 

na którą – stosownie do art. 18 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej 

Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw – ostatni nabór miał zostać 

dokonany w 2015 r. Niemniej, zgodnie z brzmieniem nadawanym temu przepisowi przez 

art. 3 pkt 4 opiniowanej ustawy, konkurs na aplikację ogólną odbędzie się jeszcze w roku 

bieżącym, zaś szkolenie w ramach wskazanej aplikacji (tak dla rocznika, który już rozpoczął 

naukę, jak i dla tych, którzy rozpoczną aplikację ogólną w roku przyszłym) ma być 

kontynuowane na zasadach określonych m.in. w art. 25 i art. 26 ustawy o Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 21 sierpnia 2015 r., 
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czyli przed wejściem w życie powołanej wyżej ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (art. 3 pkt 1, ust. 2). 

Jednocześnie ustawa przewiduje, że do 2020 r. zostanie utrzymany dotychczasowy 

system szkolenia na aplikacjach sędziowskiej i prokuratorskiej (art. 3, art. 19 ust. 3). Oznacza 

to, iż w odniesieniu do aplikantów, którzy rozpoczną szkolenie w latach 2016–2018, nie 

znajdą zastosowania przepisy przewidujące w szczególności zatrudnianie aplikantów aplikacji 

sędziowskiej oraz aplikacji prokuratorskiej odpowiednio – w sądach powszechnych oraz 

jednostkach organizacyjnych prokuratury szczebla okręgowego. Aplikacje te nadal będą trwały 

30 miesięcy i będą prowadzone wedle programów zakładających zarówno cykliczne zjazdy 

w  Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, jak i odbywanie przez aplikantów praktyk 

w sądach lub jednostkach organizacyjnych prokuratury. 

Zmiany zawarte w art. 3 pkt 2, 4 (art. 19 ust. 1 i 2) i 5 ustawy są podporządkowane 

powyższym założeniom, natomiast przepis art. 10a dodawany przez art. 3 pkt 3 umożliwi 

aplikantom aplikacji prokuratorskiej prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych 

samodzielne dokonywanie pewnych czynności w postępowaniach przygotowawczych, a także 

w fazie procesu, aczkolwiek w tym ostatnim przypadku tylko przed sądem rejonowym i tylko 

o tyle, o ile postępowanie przygotowawcze zakończyło się w formie dochodzenia. Należy 

wspomnieć, że analogiczne kompetencje zostały zastrzeżone w art. 183 ustawy z dnia 28 

stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze dla aplikantów prokuratorskich, którzy będą szkolić 

się w Krajowej Szkole w ramach 36-miesięcznej aplikacji prokuratorskiej (nowy, jedno-

etapowy model szkolenia). 

Odsunięcie w czasie reformy, której źródłem była ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o 

zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw, 

w tym zwłaszcza wygaszenia aplikacji ogólnej, jest motywowane potrzebą głębszej refleksji 

nad systemem kształcenia aplikantów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (w pkt I 

uzasadnienia projektu ustawy jest mowa o „dokonaniu gruntownego przeglądu stanu prawnego, 

dotyczącego szkolenia wstępnego kandydatów na stanowiska sędziowskie i prokuratorskie”). 

W tym sensie ze zmianami przewidzianymi w art. 3 powiązana jest zmiana z art. 4. Dodanie 

art. 25a w ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych oraz niektórych innych ustaw ma bowiem dać czas Ministrowi Sprawiedliwości 

na podjęcie prac legislacyjnych, których celem będzie „optymalne ukształtowanie modelu 

dojścia do urzędu sędziego przez absolwentów aplikacji sędziowskiej prowadzonej przez 
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Krajową Szkołę (…), z uwzględnieniem uzasadnionej interesem publicznym konieczności 

wykorzystania ich kompetencji merytorycznych, uzyskanych kosztem wysokich nakładów 

czynionych ze środków publicznych na ich edukację”. Skutkiem wprowadzanego rozwiązania 

będzie to, że do momentu przydzielenia pierwszego stanowiska asesorskiego do danego sądu 

rejonowego lub pierwszego przekształcenia w takie stanowisko zwolnionego stanowiska 

sędziowskiego, a więc do dnia 31 października 2017 r., wszystkie wakaty w sądach rejonowych 

będą obsadzane w drodze nominacji sędziowskich. 

W myśl art. 5 ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę posłów w dniu 23 lutego 2016 r. (druk 

sejmowy nr 289). Jego pierwsze czytanie miało miejsce na 13. posiedzeniu Sejmu w dniu 

9 marca 2016 r., zaś dalsze prace toczyły się w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

W dniu 16 marca 2016 r. wyżej wymieniona Komisja przyjęła sprawozdanie, w którym 

zarekomendowała przyjęcie poprawionego projektu (druk nr 331). Dokonane na tym etapie 

korekty miały, co do zasady, charakter redakcyjny, w tym realizowały wytyczne płynące 

z Zasad Techniki Prawodawczej. 

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 14. posiedzeniu Sejmu w dniu 17 marca 

2016 r. Wobec braku wniosków legislacyjnych Sejm przystąpił niezwłocznie do trzeciego 

czytania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie wywołuje zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Ekspert ds. legislacji 

Katarzyna Konieczko 

 


