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Związek Nauczycielstwa Polskiego występuje do Marszatka Sejmu RP o zastosowanie normy art 34 ust. 8 
uchwaty Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. MP. z 2012 
r. poz. 32 ze zm.) - dalej u.r:s., odnośnie poselskiego projektu ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych 
specjalistów poprzez skierowanie go do Komisji Ustawodawczej. Zdaniem ZNP istnieje wątpliwość czy projekt 
ten nie został podjęty w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, tj. z treścią dyspozycji art. 32 ust. 2 u.r.s. 

Jednocześnie, wobec braku odpowiedzi na pismo z dnia 14 maja 2015 r. (ZPE/07 4/1/KL/15), ZNP ponawia swój 

wniosek do Marszatka Sejmu RP o podjęcie działań zmierzających do zbadania przyjętych przez Nadzwyczajną 

Podkomisję procedur rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów 

powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk 3058). 

Uzasadnienie 

1. Podkomisja została powołana w dniu 18 lutego 2015 r. na posiedzeniu połączonych komisji: Polityki 
Społecznej i Rodziny oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka, w celu przeprowadzenia dyskusji i wypracowania 
ostatecznych rozwiązań odnośnie ww. nowelizacji. 

Tymczasem na posiedzeniu Podkomisji w dniu 12 maja 2015 r. ,porzucono" projekt nowelizacji określony w 

druku 3058, a przyjęto inny, autorski poselskl projekt ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych 

specjalistów. 

Nie dokonano tego w drodze implementacji norm projektu poselskiego do ustawy z druku 3058, co mieściłoby 
się w zakresie legitymacji proceduralnej podkomisji, lecz w drodze odrębnego projektu ustawy, który nie byt 

przedmiotem posiedzenia połączonych komisji w dniu 18 lutego 2015 r. Należy zwrócić także uwagę na to że 

projekt ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów nie został także wdrożony do procesll 
legislacyjnego w drodze poselskiej inicjatywy ustawodawczej, o której mowa wart. 32 ust 2 u.r.s. 



Pani Przewodnicząca Magdalena Kochan podczas posiedzenia w dniu 12 maja 2015 r. wyraźnie podkreśliła, 

że Podkomisja pracuje nad projektem ustawy druk 3058 oraz projektem ustawy o opiniodawczych zespołach 

sądowych specjalistów, zaś członkowie Podkomisji mają podjąć decyzję. który z ww. projektów będzie 

procedowany. To wskazuje na to, że decyzją Podkomisjl z tego dnia, procedowanie nad drukiem 3058 zostało 

zaniechane, wbrew legitymacji uzyskanej w dniu 18 lutego 2015 r. przez Podkomisję na posiedzeniu 

połączonych komisji: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

Na kolejnym posiedzeniu Podkomisji dniu 17 czerwca 2015 r. Pani Przewodnicząca Magdalena Kochan, 

odnosząc się do zarzutów ZNP w tej kwestii, stwierdziła że działania Podkomisji były prawidłowe. 

2. W związku z tym, że jest projekt ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów jest 

projektem odrębnej ustawy, który nie został transponowany do norm ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju 

sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, nie można traktować go jako autopoprawki, gdyż - mimo 

podobieństwa treści - nie dotyczy treści projektu ustawy z druku 3058 (który miał być wyłącznym przedmiotem 
działania Podkomisji). 

Zdaniem ZNP decyzja Podkomisjt z dnia 12 maja 2015 r. narusza zasady dotyczące toku prac legislacyjnych 
nad projektem ustawy, określone w uchwale Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. M.P. z 2012 r. poz. 32 ze zm.) -dalej u.r.s. Nie mamy bowiem informacji, 

aby projekt ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, został zainicjowany przez grupę postów 

w trybie art. 34 ust. 1 u.r.s., a więc poprzez złożenie stosownej formy pisemnej nowelizacji na ręce Marszałka 

Sejmu. Nie mamy także informacji, aby projekt nowelizacji wskazany w druku 3058 został skutecznie wycofany 

w sposób określony w art. 36 ust. 2 lub 3 u.r.s. 

3. Ponadto ZNP chce zwrócić uwagę, j.e projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów 

powszechnych oraz niektórych innych ustaw, a tym bardziej projekt ustawy o opiniodawczych zespołach 

sądowych specjalistów, nie zostały przedstawione Związkowi do zaopiniowania, jak również Związek nie został 
zaproszony na posiedzenie połączonych Komisji sejmowych w dniu 18 lutego 2015 r. 

Uważamy, że jest to ewidentne naruszenie obyczaju dotyczącego konsultowania projektów aktów normatywnych 
z partnerami społecznymi. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 

niektórych innych ustaw (a także projekt ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów) zakłada 

zakończenie stosowania ustawy Karta Nauczyciela wobec nauczycieli zatrudnionych w rodzinnych ośrodkach 
diagnostyczno-konsultacyjnych. Wraz ze zmianą statusu prawnego - z nauczycielskiego na status określony ·w 

ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639 ze 

zm.) lub w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.), 

znacznemu pogorszeniu ulegną warunki pracy i płacy nauczycieli zatrudnionych w rodzinnych ośrodkach 

diagnostyczno-konsultacyjnych. Zatem bezspornie kwestia ta znajduje się w zakresie zainteresowania ZNP. 

Przedstawione powyżej argumenty wskazują na to, że z punktu widzenia praworządności istnieje konieczność 

dokonania analizy przez Komisję Ustawodawczą odnośnie prawidłowości działar1 Podkomisji nadzwyczajnej w 

sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych 

innych ustaw. 

W związku z tym, że zdaniem ZNP w omawianej sprawie naruszone zostały zasady procedowania nad 

projektami aktów prawnych, występujemy jak na wstępie. 

Z poważaniem -


