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BIURO ANALIZ SEJMOWYCH 

KANCELARII SEJMU 

Warszawa, l marca 2016 r. 

Pan Marek Kuchciński 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i 

Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Marek Wójcik) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 r.- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z 2012 
r. poz. 32, ze zm.) sporządza się następującą op.inię: 

I. Przedmiot projektu ustawy 
Poselski projekt ustawy zmierza do zmiany czterech ustaw: z dnia 23 

stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1230, ze zm.), z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej 
Szkole Sądownictwa i prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 
694), z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 
2015 r. poz. 133, ze zm.) oraz z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy- Prawo 
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. poz. 1224). 

Zmiany dotyczą trybu powoływania i odwoływania dyrektora Krajowej 
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, przedłużenia stosowania dotychczasowego 
dwuetapowego modelu szkolenia wstępnego aplikantów, usprawmema 
obsadzania zwolnionych stanowisk sędziowskich, doprecyzowania przepisów o 
przekształcaniu zwolnionych stanowisk sędziowskich w stanowiska asesorskie, 
opóźnienia tworzenia w sądownictwie powszechnym stanowisk asesorskich. 

Ustawa ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. 

II. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
Prawo Unii Europejskiej nie reguluje spraw objętych projektem ustawy. 

III. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Projekt nie jest objęty zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. 



IV. Konkluzja 
Poselski projekt ustawy o zmtame ustawy o Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw pozostaje poza 
zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. 
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Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie 
ustawy o Krajowej szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych 

innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Marek Wójcik) jest 
projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 

95a regulaminu Sejmu 

Poselski projekt ustawy zmierza do zmiany czterech ustaw: z dnia 23 
stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1230, ze zm.), z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej 
Szkole Sądownictwa i prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 
694), z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 
2015 r. poz. 133, ze zm.) oraz z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy- Prawo 
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. poz. 1224). 

Zmiany dotyczą trybu powoływania i odwoływania dyrektora Krajowej 
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, przedłużenia stosowania dotychczasowego 
dwuetapowego modelu szkolenia wstępnego aplikantów, usprawnienia 
obsadzania zwolnionych stanowisk sędziowskich, doprecyzowania przepisów o 
przekształcaniu zwolnionych stanowisk sędziowskich w stanowiska asesorskie, 
opóźnienia tworzenia w sądownictwie powszechnym stanowisk asesorskich. 

Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa Unii 
Europejskiej. 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole 
Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw nie jest projektem 
ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu 
Sejmu. 
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