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DODATKOWE  SPRAWOZDANIE 
 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ 

oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) 

 

o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz 

niektórych innych ustaw 

 

Senat na 43. posiedzeniu w dniach 1 i 8 czerwca 2022 r. – po przeprowadzonym drugim 

czytaniu – zgodnie z art. 81 ust. 3 i 4 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy do 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2022 r. ustosunkowały się do 

zgłoszonych w toku dyskusji wniosków. 

Komisje poparły wnioski zawarte w pkt II ppkt 1-16 zestawienia wniosków i wnoszą 

o ich przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy o zmianie ustawy 

o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych 

ustaw oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, 

zawartymi w druku nr 50 S. 
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 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie 

Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym 

oraz niektórych innych ustaw 

 

I. Wniosek o odrzucenie projektu ustawy. Wniosek sen. 

J. Czerwińskiego 

 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy:  

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 1–7, 9–13, 15 i 16 należy głosować łącznie. 

 

1)  w art. 1: 

a) przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) art. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6. Rada wybiera Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów 

Sądów Powszechnych oraz dwóch Zastępców Rzecznika 

Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych po zgłoszeniu 

kandydatów przez zgromadzenia ogólne sędziów sądów 

apelacyjnych, a także Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów 

Wojskowych po zgłoszeniu kandydatów przez Zgromadzenie 

Sędziów Sądów Wojskowych. Przepis art. 18 ust. 3 stosuje się 

odpowiednio.”;”, 

b) dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) w art. 27 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Rada zapewnia warunki działania Rzecznikowi 

Dyscyplinarnemu Sędziów Sądów Powszechnych, Zastępcom 

Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, 

Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Sędziów Sądów Wojskowych oraz 

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów 
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Wojskowych.”;”; 

2)  w art. 2: 

a) w pkt 1 w lit. b skreśla się wyrazy „i 5”, 

b) w pkt 2, w art. 4 wyrazy „między izby” zastępuje się wyrazami 

„między izby, o których mowa w art. 3 pkt 1–3,”, 

c) w pkt 3, w art. 4a wyrazy „stanowisk sędziowskich w Sądzie 

Najwyższym, w tym liczbę Prezesów Sądu Najwyższego” zastępuje 

się wyrazami „stanowisk sędziego Sądu Najwyższego w izbach, 

o których mowa w art. 3 pkt 1–3, nie mniejszą niż 120, w tym ich 

liczbę w poszczególnych izbach, o których mowa w art. 3 pkt 1–3”, 

d) skreśla się pkt 4; 

e) skreśla się pkt 6–10, 

f) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) uchyla się art. 23–26;”, 

g) dodaje się pkt 11a w brzmieniu: 

„11a) uchyla się art. 28;”, 

h) w pkt 12 w lit. b wyrazy „§ 2 i 3” zastępuje się wyrazami „§ 2–4”; 

i) skreśla się pkt 13–22, 

j) w pkt 23 po wyrazach „w art. 72” dodaje się dwukropek, pozostałą 

treść oznacza się jako lit. a i dodaje się lit. b w brzmieniu: 

„b) w § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) badanie spełnienia przez sędziego wymogów 

niezawisłości i bezstronności.”, 

k) skreśla się pkt 24, 

l) w pkt 25 skreśla się lit. a i c, 

m) w pkt 26 skreśla się lit. a, 

n) skreśla się pkt 27 i 28, 

o) w pkt 30 skreśla się lit. a, 

p) pkt 31 otrzymuje brzmienie: 

„31) w art. 97 uchyla się § 3;”, 

q) skreśla się pkt 32–36; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Bosackiego, 

S. Rybickiego, 

B. Borusewicza, 

K. Kwiatkowskiego, 

L. Czarnobaja, 

T. Grodzkiego, 

M. Borowskiego, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

M. Kochan, 

J. Hibner, 

W. Ziemniaka, 

B. Klicha, 
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3)  w art. 3: 

a) przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 10 w § 3 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) wybór kandydatów na Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów 

Sądów Wojskowych oraz wybór Zastępcy Rzecznika 

Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych;”;”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w art. 23a uchyla się § 1–3;”, 

c) pkt 3–6 otrzymują brzmienie: 

„3) w art. 37: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Przewinieniem dyscyplinarnym jest czyn 

stanowiący zawinione uchybienie godności urzędu, 

naruszenie obowiązków służbowych lub oczywistą i rażącą 

obrazę przepisów prawa, a także naruszenie dyscypliny 

wojskowej oraz zasad honoru i godności żołnierskiej.”, 

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

„§ 2a. Nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego czyn, 

którego społeczna szkodliwość jest znikoma.”, 

c) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Sędzia odpowiada dyscyplinarnie także za swoje 

postępowanie przed objęciem stanowiska, jeżeli przez nie 

okazał się niegodnym urzędu sędziego.”, 

d) w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) badanie spełnienia przez sędziego wymogów 

niezawisłości i bezstronności.”; 

4) w art. 39: 

a) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) przeniesienie na inne, wskazane przez sąd 

dyscyplinarny, miejsce służbowe;”, 

b) uchyla się § 1a, 
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c) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Wymierzenie kary określonej w § 1 pkt 2a–4 

pociąga za sobą pozbawienie możliwości awansowania na 

wyższe stanowisko sędziowskie przez okres pięciu lat, 

niemożność udziału w tym okresie w kolegium wojskowego 

sądu okręgowego, orzekania w sądzie dyscyplinarnym oraz 

objęcia w sądzie funkcji prezesa sądu, zastępcy prezesa sądu, 

kierownika wydziału zamiejscowego sądu, a także rzecznika 

prasowego.”, 

d) uchyla się § 3a–3c, 

e) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: 

„4a. Obok kary dyscyplinarnej sąd dyscyplinarny może 

orzec dodatkowo obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego, 

określając odpowiedni ze względu na okoliczności sprawy 

sposób jego wykonania.”; 

5) w art. 39a w § 1: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Sądami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych 

sędziów są:”, 

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w pierwszej instancji: 

a) wojskowe sądy okręgowe w składzie trzech 

sędziów, 

b) Sąd Najwyższy w składzie dwóch sędziów 

orzekających w Izbie Odpowiedzialności 

Zawodowej i jednego ławnika Sądu Najwyższego 

w sprawach przewinień dyscyplinarnych 

wyczerpujących znamiona umyślnych przestępstw 

ściganych z oskarżenia publicznego lub umyślnych 

przestępstw skarbowych;”; 

6) uchyla się art. 39b–39d;”, 

d) skreśla się pkt 7, 

e) dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 
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„7a) po art. 39d dodaje się art. 39e w brzmieniu: 

„Art. 39e. Obsługę administracyjną sądu dyscyplinarnego, 

o którym mowa w art. 39a § 1 pkt 1 lit. a, prowadzi sekretariat 

wojskowego sądu okręgowego.”;”, 

f) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) w art. 40: 

a) § 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„§ 2. Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów 

Wojskowych wybiera Krajowa Rada Sądownictwa na 

czteroletnią kadencję, spośród sędziów zgłoszonych przez 

Zgromadzenie. 

§ 3. Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów 

Sądów Wojskowych wybiera Zgromadzenie na trzyletnią 

kadencję, spośród sędziów zgłoszonych przez kolegia 

wojskowych sądów okręgowych. Kandydata na Zastępcę 

Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych 

może zgłosić także co najmniej pięciu sędziów sądów 

wojskowych.”, 

b) po § 3 dodaje § 3a i 3b w brzmieniu: 

„§ 3a. Zgromadzenie, nie później niż w terminie 

miesiąca przed dniem zakończenia kadencji Rzecznika 

Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych, a jeżeli jego 

kadencja wygasła – w terminie dwóch miesięcy od dnia 

wygaśnięcia kadencji, zgłasza Krajowej Radzie Sądownictwa 

trzech kandydatów na to stanowisko. 

§ 3b. Kolegia wojskowych sądów okręgowych, nie 

później niż w terminie miesiąca przed dniem zakończenia 

kadencji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów 

Sądów Wojskowych, a jeżeli jego kadencja wygasła – 

w terminie dwóch miesięcy od dnia wygaśnięcia kadencji, 

zgłaszają Zgromadzeniu po dwóch kandydatów na to 

stanowisko.”;”, 

g) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 
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„10) art. 40b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 40b. Przepisy art. 41 i art. 41a w zakresie dotyczącym 

Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych stosuje 

się odpowiednio do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego 

Sędziów Sądów Wojskowych.”;”, 

h) dodaje się pkt 11–17 w brzmieniu: 

„11) w art. 41 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Wojskowych 

podejmuje czynności dyscyplinarne na wniosek Ministra 

Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, prezesa sądu, 

kolegium wojskowego sądu okręgowego, Krajowej Rady 

Sądownictwa, a także z własnej inicjatywy, po ustaleniu 

okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia 

przewinienia dyscyplinarnego. Czynności wyjaśniające powinny 

być przeprowadzone w terminie trzydziestu dni od dnia podjęcia 

pierwszej czynności przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów 

Sądów Wojskowych.”; 

12) w art. 41a § 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„§ 1. Po rozpoznaniu sprawy sąd dyscyplinarny orzeka 

wyrokiem. 

§ 2. Jeżeli przewinienie zawiera znamiona przestępstwa, sąd 

dyscyplinarny poucza o tym strony oraz zawiadamia prokuratora, 

umożliwiając mu zajęcie stanowiska. W tym samym 

postępowaniu sąd dyscyplinarny rozpoznaje sprawę w zakresie 

zezwolenia na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej 

i wydaje uchwałę w przedmiocie zezwolenia, o którym mowa w 

art. 30 § 1, co nie wstrzymuje biegu postępowania 

dyscyplinarnego.”; 

13) uchyla się art. 41aa; 

14) w art. 41b § 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Jeżeli sąd dyscyplinarny wydaje uchwałę zezwalającą na 

pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej za 

przestępstwo umyślne albo orzeka karę złożenia sędziego z 
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urzędu, zawiesza sędziego w czynnościach służbowych. Sąd 

dyscyplinarny może zawiesić sędziego w czynnościach 

służbowych, jeżeli wydaje uchwałę zezwalającą na pociągnięcie 

sędziego do odpowiedzialności karnej za przestępstwo 

nieumyślne.”; 

15) w art. 41c § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Wykonanie wyroku należy do Ministra 

Sprawiedliwości, w porozumieniu z Ministrem Obrony 

Narodowej, co do kar, o których mowa w art. 39 § 1 pkt 4 i 5, a co 

do kar, o których mowa w art. 39 § 1 pkt 2a–3  

– do prezesa sądu w stosunku do sędziego tego sądu. Jeżeli karę, o 

której mowa w art. 39 § 1 pkt 3 wymierzono prezesowi sądu albo 

zastępcy prezesa sądu, wykonanie wyroku należy do Ministra 

Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony 

Narodowej.”; 

16) uchyla się art. 41d; 

17) w art. 70 w § 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Do sądów wojskowych, asystentów sędziów oraz ławników 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 4, art. 5, art. 8, art. 9c, art. 

9d, art. 20a, art. 22b § 2, art. 37 § 8, art. 37e § 1 i 3, art. 40, art. 

41a–41d, art. 42, art. 44–52, art. 53 § 1–3, art. 54, art. 57 § 1 i 7 

zdanie pierwsze i drugie, art. 58 § 1, 3–4a, 5 i 6, art. 60, art. 65, 

art. 66, art. 69 § 1 i 1b–2a, art. 70, art. 71, art. 73–75, art. 77 § 2–

2b, 3a, 4 i 6–7, art. 78 § 1–4, art. 78a § 1–3 i 6, art. 79, art. 80 § 

2d–2h i 4, art. 82a, art. 83, art. 84 § 3, art. 85, art. 86, art. 88a i art. 

90, art. 91 § 1, 1c–2, 6, 7 i 9–12, art. 91a, art. 92, art. 93, art. 94 § 

1, 3 i 4, art. 95, art. 98 § 1 i 2, art. 99, art. 100 § 1–4, art. 101 § 2–

4, art. 102, art. 104–106, art. 108, art. 109a–109c, art. 111, art. 112 

§ 9, 10 i 12, art. 113 § 1a, art. 114 § 2–10, art. 114b § 1 i 2, art. 

115, art. 116–118, art. 120–122, art. 125–128, art. 130, art. 131, 

art. 133, art. 133a, art. 147 § 3, art. 156, art. 159 § 1 pkt 5 i 6, art. 

167, art. 169, art. 170 § 3 i art. 171–174 ustawy, o której mowa w 

art. 32a § 1, oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 



– 8 – 

41 § 2, art. 41e, art. 57 § 9, art. 78 § 5, art. 78a § 7, art. 91 § 8 i art. 

148 § 3 tej ustawy, z tym że:”.”; 

4)  skreśla się art. 4; Poprawka 
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E. Mateckiej, 
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A. Gorgoń- Komor, 
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Z. Frankiewicza, 

M. Plury, 

K. Kleiny, 

H. Biedy, 

K. Kamińskiego 
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5)  w art. 5: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w art. 41b: 

a) § 3a otrzymuje brzmienie: 

„§ 3a. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi 

dotyczącej działalności Rzecznika Dyscyplinarnego 

działającego przy sądzie apelacyjnym jest Rzecznik 

Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych, a skargi 

dotyczącej działalności Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów 

Sądów Powszechnych lub Zastępcy Rzecznika 

Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych – Krajowa 

Rada Sądownictwa.”, 

Poprawka 

senatorów: 

M. Bosackiego, 

S. Rybickiego, 

B. Borusewicza, 

K. Kwiatkowskiego, 

L. Czarnobaja, 

T. Grodzkiego, 

M. Borowskiego, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

M. Kochan, 

J. Hibner, 

W. Ziemniaka, 

B. Klicha, 

A. Chybickiej, 

B. Małeckiej-Libery, 

E. Mateckiej, 

W. Koniecznego, 

A. Gorgoń- Komor, 

A. Pocieja, 

S. Gawłowskiego, 
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b) uchyla się § 3b;”, 

b) dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) w art. 41d wyrazy „§ 9, 11 i 13” zastępuje się wyrazami „§ 4, 8 i 

10”;”, 

c) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w art. 42a uchyla się § 1 i 2;”, 

d) w pkt 3 w lit. b wyrazy „§ 4” zastępuje się wyrazami „§ 4 i 5”, 

e) skreśla się pkt 4, 

f) dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) uchyla się art. 82c;”, 

g) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) w art. 107: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Sędzia odpowiada dyscyplinarnie za czyn 

stanowiący zawinione uchybienie godności urzędu, 

naruszenie obowiązków służbowych lub oczywistą i rażącą 

obrazę przepisów prawa (przewinienie dyscyplinarne).”, 

b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego czyn, 

którego społeczna szkodliwość jest znikoma.”, 

c) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Sędzia odpowiada dyscyplinarnie także za swoje 

postępowanie przed objęciem stanowiska, jeżeli przez nie 

okazał się niegodnym urzędu sędziego.”, 

d) w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) badanie spełnienia przez sędziego wymogów 

niezawisłości i bezstronności.”, 

h) dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) w art. 108: 

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„§ 1. Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje z 

upływem roku od dnia, w którym rzecznik dyscyplinarny 

dowiedział się o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego, 

Z. Frankiewicza, 

M. Plury, 

K. Kleiny, 

H. Biedy, 

K. Kamińskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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nie później jednak niż z upływem trzech lat od jego 

popełnienia. 

§ 2. Jeżeli w czasie, o którym mowa w § 1, wszczęto 

postępowanie dyscyplinarne, karalność przewinienia 

dyscyplinarnego ustaje z upływem pięciu lat od chwili 

wszczęcia tego postępowania.”, 

b) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Jeżeli przewinienie dyscyplinarne zawiera 

znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie 

może nastąpić wcześniej niż przedawnienie przewidziane w 

przepisach Kodeksu karnego.”, 

c) uchyla się § 5;”, 

i) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) w art. 109: 

a) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) przeniesienie na inne, wskazane przez sąd 

dyscyplinarny, miejsce służbowe;”, 

b) uchyla się § 1a, 

c) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Wymierzenie kary określonej w § 1 pkt 2a–4 

pociąga za sobą pozbawienie możliwości awansowania na 

wyższe stanowisko sędziowskie przez okres pięciu lat, 

niemożność udziału w tym okresie w kolegium sądu, 

orzekania w sądzie dyscyplinarnym oraz objęcia w sądzie 

funkcji prezesa sądu, wiceprezesa sądu, przewodniczącego 

wydziału, a także rzecznika prasowego.”, 

d) uchyla się § 3a–3c, 

e) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: 

„4a. Obok kary dyscyplinarnej sąd dyscyplinarny może 

orzec dodatkowo obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego, 

określając odpowiedni ze względu na okoliczności sprawy 

sposób jego wykonania.”;”, 

j) dodaje się pkt 7a i 7b w brzmieniu: 
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„7a) art. 109a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 109a. Sąd dyscyplinarny może orzec podanie treści 

orzeczenia do publicznej wiadomości w określony sposób, jeżeli 

uzna to za celowe ze względu na okoliczności sprawy oraz pod 

warunkiem, że nie narusza to interesu pokrzywdzonego.”; 

7b) po art. 109b dodaje się art. 109c w brzmieniu: 

„Art. 109c. W razie ukarania za wykroczenie sąd 

dyscyplinarny może orzec zakaz prowadzenia pojazdów, na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks 

wykroczeń.”;”, 

k) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8) w art. 110 w § 1: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Sądami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych 

sędziów są:”, 

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w pierwszej instancji: 

a) sądy apelacyjne w składzie trzech sędziów, 

b) Sąd Najwyższy w składzie dwóch sędziów 

orzekających w Izbie Odpowiedzialności 

Zawodowej i jednego ławnika Sądu Najwyższego 

w sprawach przewinień dyscyplinarnych 

wyczerpujących znamiona umyślnych przestępstw 

ściganych z oskarżenia publicznego lub umyślnych 

przestępstw skarbowych;”; 

9) uchyla się art. 110a–110c;”, 

l) skreśla się pkt 10, 

m) dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

„10a) po art. 110c dodaje się art. 110d w brzmieniu: 

„Art. 110d. Obsługę administracyjną sądu dyscyplinarnego, 

o którym mowa w art. 110 § 1 pkt 1 lit. a, prowadzi sekretariat 

wydziału karnego tego sądu.”;”, 

n) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 
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„11) art. 111 i art. 112 otrzymują brzmienie: 

„Art. 111. § 1. Do orzekania w sądzie dyscyplinarnym, o 

którym mowa w art. 110 § 1 pkt 1 lit. a, są uprawnieni wszyscy 

sędziowie tego sądu, z wyjątkiem prezesa i wiceprezesów sądu 

apelacyjnego oraz sędziów pełniących obowiązki Rzecznika 

Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, Zastępcy 

Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych albo 

Rzecznika Dyscyplinarnego działającego przy sądzie 

apelacyjnym. 

§ 2. Wyznaczenie sędziów do składu sądu dyscyplinarnego 

następuje w drodze losowania, z tym że wyznacza się po jednej 

osobie spośród sędziów orzekających: 

1) w sprawach z zakresu prawa karnego, 

2) w sprawach z tego zakresu prawa, w którym orzeka 

obwiniony, a jeżeli orzeka w więcej niż jednym wydziale 

sądu – jednego z tych zakresów, 

3) w pozostałych sprawach. 

§ 3. Przewodniczącym składu sądu dyscyplinarnego jest 

sędzia orzekający w sprawach karnych, najstarszy służbą. 

§ 4. Referenta sprawy rozpoznawanej przez skład sądu 

dyscyplinarnego wyznaczony w sposób, o którym mowa w § 2, 

wskazuje prezes danego sądu apelacyjnego. 

Art. 112. § 1. Oskarżycielami przed sądem dyscyplinarnym 

są Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych, 

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów 

Powszechnych oraz Rzecznicy Dyscyplinarni działający przy 

sądach apelacyjnych. 

§ 2. W sprawach sędziów sądów apelacyjnych oraz prezesów 

i wiceprezesów sądów apelacyjnych i sądów okręgowych 

oskarżycielami przed sądem dyscyplinarnym mogą być wyłącznie 

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych oraz 

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów 

Powszechnych. 
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§ 3. Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów 

Powszechnych oraz dwóch Zastępców Rzecznika 

Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wybiera 

Krajowa Rada Sądownictwa na czteroletnią kadencję, spośród 

sędziów zgłoszonych przez zgromadzenia ogólne sędziów sądów 

apelacyjnych. 

§ 4. Krajowa Rada Sądownictwa zapewnia obsługę 

administracyjną Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów 

Powszechnych oraz Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego 

Sędziów Sądów Powszechnych. Zadania w tym zakresie 

wykonuje odrębna komórka organizacyjna w Biurze Krajowej 

Rady Sądownictwa. 

§ 5. Rzecznika Dyscyplinarnego działającego przy sądzie 

apelacyjnym wybiera zgromadzenie ogólne sędziów sądu 

apelacyjnego na trzyletnią kadencję, spośród sędziów zgłoszonych 

przez kolegium danego sądu apelacyjnego lub kolegium sądu 

okręgowego z obszaru apelacji. Kandydata na Rzecznika 

Dyscyplinarnego działającego przy sądzie apelacyjnym może 

zgłosić także co najmniej dziesięciu sędziów będących członkami 

zgromadzenia sędziów sądu apelacyjnego. 

§ 6. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów 

Powszechnych, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów 

Sądów Powszechnych oraz Rzecznik Dyscyplinarny działający 

przy sądzie apelacyjnym pełnią obowiązki po upływie kadencji do 

czasu powołania odpowiednio Rzecznika Dyscyplinarnego 

Sędziów Sądów Powszechnych, Zastępcy Rzecznika 

Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych albo Rzecznika 

Dyscyplinarnego działającego przy sądzie apelacyjnym na 

następną kadencję. 

§ 7. Zgromadzenia ogólne sędziów sądów apelacyjnych, nie 

później niż w terminie miesiąca przed dniem zakończenia kadencji 

Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych lub 

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów 
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Powszechnych, a jeżeli ich kadencja wygasła  

– w terminie dwóch miesięcy od dnia wygaśnięcia kadencji, 

zgłaszają Krajowej Radzie Sądownictwa po jednym kandydacie na 

te stanowiska. 

§ 8. Kolegium sądu apelacyjnego i kolegia sądów 

okręgowych z obszaru apelacji, nie później niż w terminie 

miesiąca przed dniem zakończenia kadencji Rzecznika 

Dyscyplinarnego działającego przy sądzie apelacyjnym, a jeżeli 

jego kadencja wygasła – w terminie dwóch miesięcy od dnia 

wygaśnięcia kadencji, zgłaszają zgromadzeniu ogólnemu sędziów 

sądu apelacyjnego po jednym kandydacie to stanowisko. 

§ 9. Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów 

Powszechnych, Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów 

Sądów Powszechnych i Rzecznika Dyscyplinarnego działającego 

przy sądzie apelacyjnym wybiera się w głosowaniu tajnym, 

zwykłą większością głosów. 

§ 10. Jeżeli żaden z kandydatów na stanowisko Rzecznika 

Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, Zastępcy 

Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych albo 

Rzecznika Dyscyplinarnego działającego przy sądzie apelacyjnym 

nie uzyskał wymaganej większości głosów, wyboru dokonuje 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. 

§ 11. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów 

Powszechnych oraz Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego 

Sędziów Sądów Powszechnych mogą przejąć sprawę prowadzoną 

przez Rzecznika Dyscyplinarnego działającego przy sądzie 

apelacyjnym, a także przekazać mu sprawę do prowadzenia, w 

tym sprawę z obszaru innej apelacji, jeżeli istnieją przeszkody w 

prowadzeniu sprawy przez właściwego Rzecznika 

Dyscyplinarnego działającego przy sądzie apelacyjnym lub 

wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości. 

§ 12. Do prowadzenia spraw dyscyplinarnych dotyczących 

Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych albo 
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Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów 

Powszechnych właściwy jest sędzia Sądu Najwyższego wskazany 

przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Przepisu § 11 nie 

stosuje się.”;”, 

o) w pkt 12 wyrazy „art. 112b i art. 112c” zastępuje się wyrazami „art. 

112a–112c”, 

p) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) art. 112d otrzymuje brzmienie: 

„Art. 112d. Ilekroć w przepisach niniejszej ustawy jest mowa 

o rzeczniku dyscyplinarnym należy przez to rozumieć Rzecznika 

Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, Zastępcę 

Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych albo 

Rzecznika Dyscyplinarnego działającego przy sądzie 

apelacyjnym.”;”, 

q) dodaje się pkt 13a i 13b w brzmieniu: 

„13a) w art. 113: 

a) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Uprawnienie, o którym mowa w § 1, przysługuje 

także sędziemu, wobec którego prowadzone są czynności 

wyjaśniające.”, 

b) uchyla się § 2–4; 

13b) uchyla się art. 113b;”, 

r) pkt 14 i 15 otrzymują brzmienie: 

„14) art. 114 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 114. § 1. Rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynności 

wyjaśniające na wniosek Ministra Sprawiedliwości, prezesa sądu 

apelacyjnego lub prezesa sądu okręgowego, kolegium sądu 

apelacyjnego lub kolegium sądu okręgowego, Krajowej Rady 

Sądownictwa, a także z własnej inicjatywy, po ustaleniu 

okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia 

przewinienia dyscyplinarnego. Czynności wyjaśniające powinny 

być przeprowadzone w terminie trzydziestu dni od dnia podjęcia 

pierwszej czynności przez rzecznika dyscyplinarnego. 
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§ 2. Rzecznik dyscyplinarny w ramach czynności 

wyjaśniających może przeprowadzać wyłącznie dowody z 

dokumentów, przesłuchania osoby wnioskującej o wszczęcie 

postępowania lub pokrzywdzonego. Rzecznik dyscyplinarny 

zawiadamia także sędziego o prawie do złożenia, w terminie 

czternastu dni od dnia otrzymania zawiadomienia, pisemnego 

oświadczenia dotyczącego przedmiotu tych czynności lub 

deklaracji o zamiarze złożenia oświadczenia ustnego. Niezłożenie 

żadnego oświadczenia przez sędziego nie wstrzymuje dalszego 

biegu postępowania. 

§ 3. W razie złożenia przez sędziego deklaracji o zamiarze 

złożenia oświadczenia ustnego rzecznik dyscyplinarny wyznacza 

miejsce i termin jego odebrania. 

§ 4. Jeżeli rzecznik dyscyplinarny po przeprowadzeniu 

czynności wyjaśniających na żądanie uprawnionego organu nie 

znajduje podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, 

wydaje postanowienie o odmowie jego wszczęcia. Odpis 

postanowienia doręcza się organowi, który złożył wniosek o 

wszczęcie postępowania, odpowiednio kolegium sądu 

okręgowego albo kolegium sądu apelacyjnego, właściwemu dla 

sędziego, wobec którego prowadzono czynności wyjaśniające, a 

także temu sędziemu. 

§ 5. Jeżeli po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających 

zachodzą podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, 

rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie dyscyplinarne i 

sporządza zarzuty dyscyplinarne na piśmie, a następnie 

niezwłocznie doręcza je obwinionemu. Doręczając zarzuty, 

rzecznik dyscyplinarny wzywa obwinionego do przedstawienia na 

piśmie wyjaśnień i wniosków dowodowych w terminie czternastu 

dni od dnia doręczenia zarzutów dyscyplinarnych. Rzecznik 

dyscyplinarny może także odebrać od obwinionego, a na jego 

wniosek odbiera, wyjaśnienia w drodze przesłuchania. 

§ 6. Niezłożenie wyjaśnień w terminie, o którym mowa w § 
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5, lub niestawiennictwo w wyznaczonym przez rzecznika 

dyscyplinarnego terminie przesłuchania nie wstrzymuje dalszych 

czynności. 

§ 7. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne nie dostarczyło 

podstaw do złożenia do sądu dyscyplinarnego wniosku 

dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o 

umorzeniu postępowania dyscyplinarnego. 

§ 8. W terminie siedmiu dni od dnia doręczenia 

postanowienia, o którym mowa w § 4 albo 7, organowi, który 

złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, oraz 

odpowiednio kolegium sądu apelacyjnego albo kolegium sądu 

okręgowego, właściwemu dla sędziego, wobec którego 

prowadzono czynności wyjaśniające, albo któremu przedstawiono 

zarzuty, a także temu sędziemu, służy zażalenie do sądu 

dyscyplinarnego. 

§ 9. Na żądanie organu uprawnionego do wniesienia 

zażalenia rzecznik dyscyplinarny niezwłocznie przesyła lub w 

inny sposób udostępnia materiały zebrane w toku czynności 

wyjaśniających lub postępowania dyscyplinarnego. 

§ 10. Sąd dyscyplinarny rozpoznaje zażalenie w terminie 

czternastu dni od dnia jego wniesienia do sądu.”; 

15) uchyla się art. 114a;”, 

s) dodaje się pkt 16–28 w brzmieniu: 

„16) po art. 114a dodaje się art. 114b w brzmieniu: 

„Art. 114b. § 1. Po przeprowadzeniu postępowania 

dowodowego rzecznik dyscyplinarny sporządza wniosek 

dyscyplinarny. 

§ 2. Jeżeli obwinionym jest sędzia, o którym mowa w art. 

110 § 3 zdanie drugie, przed sporządzeniem wniosku 

dyscyplinarnego dotyczącego czynu innego niż przewinienie 

dyscyplinarne, o którym mowa w art. 110 § 1 pkt 1 lit. b, rzecznik 

dyscyplinarny zwraca się do Sądu Najwyższego – Izby 

Odpowiedzialności Zawodowej o wyznaczenie sądu 
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dyscyplinarnego właściwego do rozpoznania sprawy w pierwszej 

instancji. Sąd Najwyższy wyznacza ten sąd w terminie siedmiu 

dni od dnia otrzymania wniosku. 

§ 3. Wniosek dyscyplinarny powinien zawierać dokładne 

określenie danych obwinionego, czynu, który jest przedmiotem 

postępowania, wykaz dowodów uzasadniających wniosek oraz 

uzasadnienie, a jeżeli przewinieniem dyscyplinarnym wyrządzono 

szkodę – także dane pokrzywdzonego.”; 

17) art. 115 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 115. § 1. W terminie trzech dni od dnia wniesienia 

wniosku dyscyplinarnego prezes sądu dyscyplinarnego zarządza 

losowanie, o którym mowa w art. 111 § 2, a następnie wskazuje 

referenta sprawy. 

§ 2. W terminie siedmiu dni od wyznaczenia referenta 

zarządza się wyznaczenie terminu rozprawy. Rozprawa odbywa 

się przed upływem czterdziestu pięciu dni od dnia wniesienia 

wniosku dyscyplinarnego do sądu dyscyplinarnego. 

§ 3. Sąd dyscyplinarny może postanowić o rozpoznaniu 

sprawy na posiedzeniu, jeżeli uzna to za wystarczające albo 

złożony został wniosek o wymierzenie kary bez przeprowadzenia 

rozprawy. Przepis § 2 stosuje się. 

§ 4. O terminie pierwszej rozprawy albo posiedzenia 

zawiadamia się także pokrzywdzonego.”; 

18) uchyla się art. 115a–115c; 

19) art. 117 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 117. Jeżeli w toku rozprawy zostanie ujawnione 

przewinienie dyscyplinarne, którego nie obejmuje wniosek 

dyscyplinarny, sąd dyscyplinarny może wydać wyrok co do tego 

przewinienia dyscyplinarnego tylko na wniosek rzecznika 

dyscyplinarnego określający dokładnie czyn stanowiący to 

przewinienie dyscyplinarne oraz pod warunkiem wyrażenia zgody 

przez obwinionego lub jego obrońcę; w razie braku zgody 

rzecznik dyscyplinarny prowadzi w tym zakresie odrębne 
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postępowanie dyscyplinarne.”; 

20) art. 119 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 119. Jeżeli przewinienie zawiera znamiona 

przestępstwa, sąd dyscyplinarny poucza o tym strony oraz 

zawiadamia prokuratora, umożliwiając mu zajęcie stanowiska. W 

tym samym postępowaniu sąd dyscyplinarny rozpoznaje sprawę w 

zakresie zezwolenia na pociągnięcie sędziego do 

odpowiedzialności karnej i wydaje uchwałę, o której mowa w art. 

80 § 2c.”; 

21) w art. 121: 

a) uchyla się § 3 i 4, 

b) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Jeżeli sąd dyscyplinarny pierwszej instancji 

rozpoznawał sprawę dyscyplinarną na posiedzeniu, sąd 

dyscyplinarny drugiej instancji rozpoznaje odwołanie na 

posiedzeniu, chyba że bezpośrednie przeprowadzenie 

postępowania dowodowego w całości albo w części na 

rozprawie jest niezbędne dla prawidłowego rozpoznania 

sprawy.”, 

c) uchyla się § 6; 

22) w art. 122 uchyla się § 2–4; 

23) w art. 123: 

a) uchyla się § 1, 

b) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Wykonanie wyroku należy do Ministra 

Sprawiedliwości co do kar, o których mowa w art. 109 § 1 

pkt 4 i 5, a co do kar, o których mowa w art. 109 § 1 pkt 2a–3 

– do prezesa sądu w stosunku do sędziego tego sądu. Jeżeli 

karę, o której mowa w art. 109 § 1 pkt 3 wymierzono 

prezesowi sądu albo wiceprezesowi sądu, wykonanie wyroku 

należy do Ministra Sprawiedliwości.”; 

24) art. 128 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 128. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym 
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rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy części ogólnej 

rozdziałów I–III ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1138) oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 534, 1023 i 

2447 oraz z 2022 r. poz. 655 i 958).”; 

25) w art. 129 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Jeżeli sąd dyscyplinarny wydaje uchwałę zezwalającą 

na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego albo 

orzeka karę złożenia sędziego z urzędu, zawiesza sędziego w 

czynnościach służbowych na czas trwania postępowania 

dyscyplinarnego.”; 

26) w art. 130: 

a) w § 1 wyrazy „Minister Sprawiedliwości” zastępuje się 

wyrazami „Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego”, 

b) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Jeżeli sędzia, o którym mowa w § 1, pełni funkcję 

prezesa sądu, zarządzenie przerwy w czynnościach 

służbowych należy do prezesa sądu przełożonego albo 

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.”, 

c) w § 3 w zdaniu pierwszym wyrazy „Minister 

Sprawiedliwości” zastępuje się wyrazami „Pierwszy Prezes 

Sądu Najwyższego”; 

27) w art. 131: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. W sprawie zawieszenia sędziego w czynnościach 

służbowych lub uchylenia zarządzenia o przerwie w 

wykonywaniu czynności służbowych, po wysłuchaniu 

rzecznika dyscyplinarnego, a także w przypadkach, o których 

mowa w art. 37 § 5 oraz art. 75 § 2 pkt 3, sąd dyscyplinarny 

wydaje uchwałę. Sąd dyscyplinarny wysłuchuje sędziego, 

jeżeli stawił się na posiedzenie, a w przypadku, o którym 

mowa w art. 37 § 5 – także prezesa właściwego sądu.”, 
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b) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Na uchwałę o zawieszeniu w czynnościach 

służbowych sędziemu przysługuje zażalenie, a rzecznikowi 

dyscyplinarnemu – na uchwałę o uchyleniu zarządzenia o 

przerwie w wykonywaniu czynności służbowych; zażalenie 

nie wstrzymuje wykonania uchwały.”; 

28) w art. 133a § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Przy orzekaniu kary łącznej stosuje się następujące 

zasady: 

1) w razie orzeczenia dwóch lub więcej kar rodzajowo 

tożsamych wymierza się karę łączną tego samego rodzaju 

bądź karę surowszą; 

2) w razie orzeczenia dwóch lub więcej kar upomnienia 

wymierza się łączną karę upomnienia albo nagany; 

3) w razie orzeczenia kary upomnienia i nagany wymierza się 

łączną karę nagany; 

4) w razie orzeczenia dwóch lub więcej kar nagany wymierza 

się łączną karę nagany albo karę obniżenia wynagrodzenia 

zasadniczego bądź usunięcia z zajmowanej funkcji; 

5) kary upomnienia i nagany nie podlegają łączeniu z karą 

obniżenia wynagrodzenia zasadniczego; 

6) w razie orzeczenia dwóch lub więcej kar obniżenia 

wynagrodzenia zasadniczego łączna kara obniżenia 

wynagrodzenia zasadniczego nie może być niższa niż 

najwyższa z orzeczonych kar obniżenia wynagrodzenia oraz 

nie może być wyższa niż suma tych kar i nie może 

przekraczać 60% wynagrodzenia; 

7) kara usunięcia z zajmowanej funkcji nie podlega łączeniu z 

karami upomnienia, nagany i karą obniżenia wynagrodzenia 

zasadniczego; 

8) kara przeniesienia na inne miejsce służbowe nie podlega 

łączeniu z karami upomnienia, nagany i karą obniżenia 

wynagrodzenia; 
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9) przy orzeczonych za kilka przewinień karach rodzajowo 

różnych i karze złożenia sędziego z urzędu wymierza się 

wyrok łączny złożenia sędziego z urzędu.”.”; 

6)  w art. 6 w pkt 1 w lit. b wyrazy „§ 1a i 1b” zastępuje się wyrazami 

„§ 1a–1c”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Bosackiego, 

S. Rybickiego, 

B. Borusewicza, 

K. Kwiatkowskiego, 

L. Czarnobaja, 

T. Grodzkiego, 

M. Borowskiego, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

M. Kochan, 

J. Hibner, 

W. Ziemniaka, 

B. Klicha, 

A. Chybickiej, 

B. Małeckiej-Libery, 

E. Mateckiej, 

W. Koniecznego, 

A. Gorgoń- Komor, 

A. Pocieja, 

S. Gawłowskiego, 

Z. Frankiewicza, 

M. Plury, 

K. Kleiny, 

H. Biedy, 

K. Kamińskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

7)  w art. 7: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w art. 145 w § 1 w pkt 1 w lit. b skreśla się wyrazy „ , oraz w 

sprawach, o których mowa w art. 137 § 1 pkt 3”;”, 

b) dodaje się pkt 4–7 w brzmieniu: 

„4) uchyla się art. 153a i art. 153b; 

5) uchyla się art. 157a; 

6) uchyla się art. 158a i art. 158b; 

7) w art. 163a uchyla się § 2–4.”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Bosackiego, 

S. Rybickiego, 

B. Borusewicza, 

K. Kwiatkowskiego, 

L. Czarnobaja, 

T. Grodzkiego, 

M. Borowskiego, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

M. Kochan, 

J. Hibner, 

W. Ziemniaka, 

B. Klicha, 

A. Chybickiej, 

B. Małeckiej-Libery, 

E. Mateckiej, 

W. Koniecznego, 

A. Gorgoń- Komor, 

A. Pocieja, 
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S. Gawłowskiego, 

Z. Frankiewicza, 

M. Plury, 

K. Kleiny, 

H. Biedy, 

K. Kamińskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

8)  art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 10. 1. Postępowania w sprawach indywidualnych 

dotyczących powołania do pełnienia urzędu sędziego Sądu 

Najwyższego, sędziego sądu powszechnego, sędziego sądu 

wojskowego, sędziego sądu administracyjnego albo asesora sądowego 

w sądzie administracyjnym, toczące się przed Krajową Radą 

Sądownictwa, w skład której wchodzili członkowie wybrani na 

podstawie art. 9a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, umarza się z mocy 

prawa. 

2. Postępowania w sprawach umorzonych na podstawie ust. 1 są 

wszczynane ponownie w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy, na podstawie nowych obwieszczeń o wolnych 

stanowiskach sędziowskich lub asesorskich. 

3. Postępowania w sprawach indywidualnych innych niż sprawy, 

o których mowa w ust. 1, toczące się przed Krajową Radą 

Sądownictwa, w skład której wchodzili członkowie wybrani na 

podstawie art. 9a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, ulegają zawieszeniu 

do czasu wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa na podstawie 

art. 9 ust. 2 niniejszej ustawy.”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Bosackiego, 

S. Rybickiego, 

B. Borusewicza, 

K. Kwiatkowskiego, 

L. Czarnobaja, 

T. Grodzkiego, 

M. Borowskiego, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

M. Kochan, 

J. Hibner, 

W. Ziemniaka, 

B. Klicha, 

A. Chybickiej, 

B. Małeckiej-Libery, 

E. Mateckiej, 

W. Koniecznego, 

A. Gorgoń- Komor, 

A. Pocieja, 

S. Gawłowskiego, 

Z. Frankiewicza, 

M. Plury, 

K. Kleiny, 

H. Biedy, 

K. Kamińskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

9)  skreśla się art. 13; Poprawka 

senatorów: 

M. Bosackiego, 

S. Rybickiego, 

B. Borusewicza, 

K. Kwiatkowskiego, 

L. Czarnobaja, 

T. Grodzkiego, 

M. Borowskiego, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

M. Kochan, 
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J. Hibner, 

W. Ziemniaka, 

B. Klicha, 

A. Chybickiej, 

B. Małeckiej-Libery, 

E. Mateckiej, 

W. Koniecznego, 

A. Gorgoń- Komor, 

A. Pocieja, 

S. Gawłowskiego, 

Z. Frankiewicza, 

M. Plury, 

K. Kleiny, 

H. Biedy, 

K. Kamińskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

10)  dodaje się art. 14a w brzmieniu: 

„Art. 14a. 1. Do postępowań, o których mowa w przepisach 

rozdziału 7 ustawy zmienianej w art. 2, rozdziału 5 ustawy zmienianej 

w art. 3, działu II rozdziału 3 ustawy zmienianej w art. 5 oraz działu IV 

rozdziału 3 ustawy zmienianej w art. 7, wszczętych i niezakończonych 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy 

odpowiednio ustawy zmienianej w art. 2, art. 3, art. 5 albo art. 7, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że dotychczasowe 

czynności podjęte w tych postępowaniach pozostają w mocy, z 

wyjątkiem czynności podjętych zgodnie z art. 113b i art. 115c ustawy 

zmienianej w art. 5 albo art. 157a i art. 158b ustawy zmienianej w 

art. 7. 

2. Do wyroków nakazowych wydanych przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy na podstawie art. 41aa ustawy zmienianej w art. 

3, art. 115b ustawy zmienianej w art. 5 albo art. 158a ustawy 

zmienianej w art. 7 stosuje się przepisy dotychczasowe.”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Bosackiego, 

S. Rybickiego, 

B. Borusewicza, 

K. Kwiatkowskiego, 

L. Czarnobaja, 

T. Grodzkiego, 

M. Borowskiego, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

M. Kochan, 

J. Hibner, 

W. Ziemniaka, 

B. Klicha, 

A. Chybickiej, 

B. Małeckiej-Libery, 

E. Mateckiej, 

W. Koniecznego, 

A. Gorgoń- Komor, 

A. Pocieja, 

S. Gawłowskiego, 

Z. Frankiewicza, 

M. Plury, 

K. Kleiny, 

H. Biedy, 

K. Kamińskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

11)  art. 15 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15. 1. Kadencja sędziego sądu dyscyplinarnego przy 

wojskowym sądzie okręgowym, któremu obowiązki powierzono na 

podstawie art. 39b § 1 ustawy zmienianej w art. 3, wygasa z dniem 

Poprawka 

senatorów: 

M. Bosackiego, 

S. Rybickiego, 

B. Borusewicza, 

K. Kwiatkowskiego, 

L. Czarnobaja, 

T. Grodzkiego, 

M. Borowskiego, 
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wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Kadencja sędziego sądu dyscyplinarnego przy sądzie 

apelacyjnym, któremu obowiązki powierzono na podstawie art. 110a § 

1 ustawy zmienianej w art. 5, wygasa z dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy. 

3. Kadencje Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów 

Wojskowych oraz Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów 

Sądów Wojskowych, powołanych na podstawie art. 40 § 2 ustawy 

zmienianej w art. 3, wygasają z upływem miesiąca od dnia ogłoszenia, 

w drodze obwieszczenia, o którym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy 

zmienianej w art. 1, wyników wyborów, o których mowa w art. 9 ust. 2 

niniejszej ustawy. 

4. Kadencje Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów 

Powszechnych i Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów 

Sądów Powszechnych, powołanych na podstawie art. 112 § 3 ustawy 

zmienianej w art. 5, oraz kadencje zastępców rzecznika 

dyscyplinarnego działających przy sądach apelacyjnych i zastępców 

rzecznika dyscyplinarnego działających przy sądach okręgowych, 

powołanych na podstawie art. 112 § 6 i 7 ustawy zmienianej w art. 5, 

wygasają z upływem miesiąca od dnia ogłoszenia, w drodze 

obwieszczenia, o którym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy zmienianej w 

art. 1, wyników wyborów, o których mowa w art. 9 ust. 2 niniejszej 

ustawy.”; 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

M. Kochan, 

J. Hibner, 

W. Ziemniaka, 

B. Klicha, 

A. Chybickiej, 

B. Małeckiej-Libery, 

E. Mateckiej, 

W. Koniecznego, 

A. Gorgoń- Komor, 

A. Pocieja, 

S. Gawłowskiego, 

Z. Frankiewicza, 

M. Plury, 

K. Kleiny, 

H. Biedy, 

K. Kamińskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

12)  dodaje się art. 15a w brzmieniu: 

„Art. 15a. 1 Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych, nie 

później niż w terminie 14 dni przed dniem wygaśnięcia kadencji 

Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych, zgłasza 

Krajowej Radzie Sądownictwa trzech kandydatów na to stanowisko. 

2. Zgromadzenia ogólne sędziów sądów apelacyjnych, nie później 

niż w terminie 14 dni przed dniem wygaśnięcia kadencji Rzecznika 

Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i Zastępców 

Poprawka 

senatorów: 

M. Bosackiego, 

S. Rybickiego, 

B. Borusewicza, 

K. Kwiatkowskiego, 

L. Czarnobaja, 

T. Grodzkiego, 

M. Borowskiego, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

M. Kochan, 

J. Hibner, 

W. Ziemniaka, 

B. Klicha, 

A. Chybickiej, 
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Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, zgłaszają 

Krajowej Radzie Sądownictwa po jednym kandydacie na to stanowisko. 

3. Kolegia sądów apelacyjnych i kolegia sądów okręgowych z 

obszarów poszczególnych apelacji, nie później niż w terminie 14 dni 

przed dniem wygaśnięcia kadencji zastępców rzecznika 

dyscyplinarnego działających przy sądach apelacyjnych, zgłaszają 

właściwym zgromadzeniom ogólnym sędziów sądu apelacyjnego po 

jednym kandydacie na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego 

działającego przy sądzie apelacyjnym.”; 

B. Małeckiej-Libery, 

E. Mateckiej, 

W. Koniecznego, 

A. Gorgoń- Komor, 

A. Pocieja, 

S. Gawłowskiego, 

Z. Frankiewicza, 

M. Plury, 

K. Kleiny, 

H. Biedy, 

K. Kamińskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

13)  w art. 18: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz Izbę Dyscyplinarną Sądu 

Najwyższego”, 

b) w ust. 2: 

– w pkt 1 wyrazy „sądami powszechnymi i wojskowymi” zastępuje 

się wyrazami „sądami powszechnymi, sądami wojskowymi”, 

– w pkt 2 skreśla się wyrazy „z zakresu prawa publicznego” oraz po 

wyrazach „art. 26 § 1” dodaje się wyrazy „pkt 3–8 i 10”, 

c) skreśla się ust. 4; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Bosackiego, 

S. Rybickiego, 

B. Borusewicza, 

K. Kwiatkowskiego, 

L. Czarnobaja, 

T. Grodzkiego, 

M. Borowskiego, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

M. Kochan, 

J. Hibner, 

W. Ziemniaka, 

B. Klicha, 

A. Chybickiej, 

B. Małeckiej-Libery, 

E. Mateckiej, 

W. Koniecznego, 

A. Gorgoń- Komor, 

A. Pocieja, 

S. Gawłowskiego, 

Z. Frankiewicza, 

M. Plury, 

K. Kleiny, 

H. Biedy, 

K. Kamińskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

14)  dodaje się art. 18a w brzmieniu: 

„Art. 18a. 1. Kadencja Prezesa Sądu Najwyższego kierującego 

pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych ustaje z dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Członkostwo członków i zastępcy członka w Kolegium Sądu 

Poprawka 

senatorów: 

M. Bosackiego, 

S. Rybickiego, 

B. Borusewicza, 

K. Kwiatkowskiego, 

L. Czarnobaja, 

T. Grodzkiego, 

M. Borowskiego, 

G. Morawskiej-
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Najwyższego wybranych przez zgromadzenie sędziów Izby Kontroli 

Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych ustaje z dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy.”; 

Staneckiej, 

M. Kochan, 

J. Hibner, 

W. Ziemniaka, 

B. Klicha, 

A. Chybickiej, 

B. Małeckiej-Libery, 

E. Mateckiej, 

W. Koniecznego, 

A. Gorgoń- Komor, 

A. Pocieja, 

S. Gawłowskiego, 

Z. Frankiewicza, 

M. Plury, 

K. Kleiny, 

H. Biedy, 

K. Kamińskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

15)  w art. 20 skreśla się pkt 3; Poprawka 

senatorów: 

M. Bosackiego, 

S. Rybickiego, 

B. Borusewicza, 

K. Kwiatkowskiego, 

L. Czarnobaja, 

T. Grodzkiego, 

M. Borowskiego, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

M. Kochan, 

J. Hibner, 

W. Ziemniaka, 

B. Klicha, 

A. Chybickiej, 

B. Małeckiej-Libery, 

E. Mateckiej, 

W. Koniecznego, 

A. Gorgoń- Komor, 

A. Pocieja, 

S. Gawłowskiego, 

Z. Frankiewicza, 

M. Plury, 

K. Kleiny, 

H. Biedy, 

K. Kamińskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

16)  art. 21 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 21. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 

ogłoszenia.”. 

Poprawka 

senatorów: 

M. Bosackiego, 

S. Rybickiego, 

B. Borusewicza, 

K. Kwiatkowskiego, 

L. Czarnobaja, 
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T. Grodzkiego, 

M. Borowskiego, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

M. Kochan, 

J. Hibner, 

W. Ziemniaka, 

B. Klicha, 

A. Chybickiej, 

B. Małeckiej-Libery, 

E. Mateckiej, 

W. Koniecznego, 

A. Gorgoń- Komor, 

A. Pocieja, 

S. Gawłowskiego, 

Z. Frankiewicza, 

M. Plury, 

K. Kleiny, 

H. Biedy, 

K. Kamińskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


