
 

 
Druk nr 1519-A       

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 
 

 

 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE  
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, 
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1406) 
 

Sejm na 41. posiedzeniu w dniu 11 maja 2017 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1519 do Komisji 
Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia wniosku oraz poprawek zgłoszonych 
w drugim czytaniu.  

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu wniosku oraz poprawek  
na posiedzeniu w dniu 11 maja 2017 r. 

 
wnosi:  

 
Wysoki Sejm  raczy wniosek i następujące poprawki: 

 
odrzucić projekt ustawy; 

– KP Kukiz’15 
– odrzucić 

1) w art. 1 w pkt 3 lit. c nadać brzmienie: 
„c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:  

„6. Minister Sprawiedliwości nie później niż na 3 miesiące przed dniem upływu 
kadencji członków Rady zwraca się do Prokuratora Krajowego, Krajowej Rady 
Sądownictwa, Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesa Krajowej Rady 
Radców Prawnych, Prezesa Krajowej Rady Notarialnej i podstawowych jednostek 
organizacyjnych szkół wyższych prowadzących kształcenie na kierunku prawo o 
wskazanie kandydatów na członków Rady. Wskazanie kandydatów następuje 
najpóźniej na 30 dni przed dniem upływu kadencji członków Rady.”,”; 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 



 

2) w art. 1 w pkt 24 w lit. c ust. 9 nadać brzmienie: 

„9. Komisja egzaminacyjna składa się z: 

1) przewodniczącego komisji – sędziego wyznaczonego przez Ministra 
Sprawiedliwości; 

2) sekretarza wskazanego przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród sędziów 
delegowanych do Krajowej Szkoły; 

3) 7 sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, specjalistów z 
poszczególnych dziedzin prawa objętych zakresem egzaminu; 

4) sędziego wskazanego przez Dyrektora Krajowej Szkoły spośród sędziów będących 
wykładowcami Krajowej Szkoły, specjalisty z dziedzin prawa objętych zakresem 
egzaminu; 

5) przedstawiciela Krajowej Rady Sądownictwa .”, 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

 

3) w art. 1 w pkt 24 skreślić lit. d; 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

 

4) w art. 1 w pkt 27 w art. 33a ust. 9 nadać brzmienie: 

„9. Od decyzji Ministra Sprawiedliwości wydanej po rozpoznaniu odwołania przysługuje 
skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
tej decyzji.”, 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

 

5) w art. 1 w pkt 27 skreślić art. 33b; 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 5 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 6.  
 

6) w art. 1 w pkt 27 w art. 33b ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. W razie nieobsadzenia przez aplikantów aplikacji sędziowskiej wszystkich stanowisk 
asesorskich, o których mowa w art. 32a ust. 2, Minister Sprawiedliwości może zarządzić 
przekształcenie ich w stanowiska sędziowskie i ogłosić nabór na wolne stanowiska 
sędziowskie na zasadach określonych w ustawie.”; 

– KP PO 
– odrzucić 



 

7) w art. 1 w pkt 32 w art. 40 ust. 5 nadać brzmienie: 

„5. Od decyzji Dyrektora Krajowej Szkoły o zawieszeniu aplikantowi przysługuje 
odwołanie do Ministra Sprawiedliwości w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 
Rozpoznanie odwołania następuje w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia. Od decyzji 
Ministra Sprawiedliwości przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji.”, 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

 

8) w art. 1 w pkt 43 lit. a nadać brzmienie: 

„a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

 „1. Minister Sprawiedliwości może zgłosić sprzeciw wobec kandydatów na 
wykładowców Krajowej Szkoły w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu 
kandydatów.  

2. W przypadku kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły będących 
prokuratorami lub prokuratorami w stanie spoczynku decyzję co do zgłoszenia 
sprzeciwu Minister Sprawiedliwości podejmuje, po zasięgnięciu opinii Prokuratora 
Krajowego, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu kandydatów.”,”; 

 – KP Nowoczesna 
– odrzucić 

 

9) w art. 1 skreślić pkt 48; 

– KP Nowoczesna  
– KP PO 

– odrzucić 
 

10) w art. 2 w pkt 14 skreślić lit. b; 

 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

 

11) w art. 2 w pkt 22 skreślić lit. b; 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

 

12) w art. 2 w pkt 24 w art. 75b w § 4 wyrazy „po upływie 3 lat” zastąpić wyrazami „po 
upływie roku”; 

– KP PO 
– odrzucić 



 

13) w art. 2 skreślić pkt 36–47; 

– KP Nowoczesna  
– KP PO 

– odrzucić 
Uwaga: poprawkę nr 13 należy głosować łącznie z poprawką nr 17. 

 

14) w art. 2 skreślić pkt 54; 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

 

15) skreślić art. 8; 

– KP PO 
– odrzucić   

 

16) w art. 15 w ust. 11 wyrazy „5 lat” zastąpić wyrazami „10 lat”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 

17) w art. 15 skreślić ust. 12; 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

 

18) art. 18 nadać brzmienie: 

„Art. 18. 1. Osoba, która na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 9 oraz 
art. 65 ustawy zmienianej w art. 1 w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy 
spełnia wymagania do powołania na stanowisko sędziego sądu rejonowego, 
zachowuje to prawo przez 8 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Osoba, która na podstawie art. 61 § 5 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu 
dotychczasowym, w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy spełnia 
wymagania do powołania na stanowisko sędziego sądu rejonowego ze 
względu na zajmowanie stanowiska asesora prokuratury przez okres co 
najmniej 3 lat, zachowuje to prawo przez 8 lat od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy.”; 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

 

 

 



19) art. 19 nadać brzmienie: 

„Art. 19. 1. Osoba, która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jest zatrudniona na 
stanowisku referendarza sądowego i spełnia warunek, o którym mowa w art. 
151c § 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, może w 
okresie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przystąpić do 
egzaminu sędziowskiego, w terminach przewidzianych dla aplikantów 
aplikacji sędziowskiej.  

2. Osoba, która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jest zatrudniona na 
stanowisku referendarza sądowego i nie spełnia warunku, o którym mowa w 
art. 151c § 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, może 
w okresie 5 lat od dnia spełnienia tego warunku przystąpić do egzaminu 
sędziowskiego, w terminach przewidzianych dla aplikantów aplikacji 
sędziowskiej. 

3. Osoba, która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jest zatrudniona na 
stanowisku asystenta sędziego i spełnia warunek, o którym mowa w art. 155 § 
7 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, lub warunek, o 
którym mowa w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie 
ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 694 oraz z 2016 r. poz. 633), w brzmieniu 
dotychczasowym, może w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy przystąpić do egzaminu sędziowskiego, w terminach przewidzianych 
dla aplikantów aplikacji sędziowskiej. 

4. Osoba, która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jest zatrudniona na 
stanowisku asystenta sędziego i nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 
155 § 7 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, lub 
warunku, o którym mowa w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o 
zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694 oraz z 2016 r. poz. 633), w 
brzmieniu dotychczasowym, może w okresie 5 lat od dnia spełnienia tego 
warunku przystąpić do egzaminu sędziowskiego, w terminach przewidzianych 
dla aplikantów aplikacji sędziowskiej. 

5. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sędziowskiego referendarz sądowy lub 
asystent sędziego, o których mowa w ust. 1–4, składa do Dyrektora Krajowej 
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na 3 miesiące przed terminem egzaminu, 
uiszczając wymaganą opłatę. 

6. W przypadku nieprzystąpienia przez referendarza sądowego lub asystenta 
sędziego, o których mowa w ust. 1–4, do egzaminu sędziowskiego Dyrektor 
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zwraca 2/3 uiszczonej opłaty. 

7. Wysokość opłaty egzaminacyjnej za przystąpienie do egzaminu 
sędziowskiego wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym 
mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 
1265).”;  

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

 

 

 



20) w art. 20 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Osoba, o której mowa w art. 19 ust. 1–4, może być powołana na stanowisko sędziego 
sądu rejonowego, jeżeli spełnia wymagania określone w art. 61 § 1 pkt 1–6 ustawy 
zmienianej w art. 2, w okresie 8 lat od dnia złożenia egzaminu sędziowskiego.”; 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 20 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 21.  
 

21) w art. 20 w ust. 1 wyrazy „5 lat” zastąpić wyrazami „10 lat”. 

– KP PO 
– odrzucić 

   
 

 
 
Warszawa, dnia 11 maja 2017 r. 
 
 
 

Sprawozdawca 
 

Przewodniczący Komisji 
 
 

/-/ Marek Ast /-/ Stanisław Piotrowicz 
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