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U S TAWA  

z dnia 5 sierpnia 2015 r. 

o zmianie ustawy − Prawo o ustroju sądów wojskowych 

Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 952, z późn. zm.
1)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Zewnętrzny nadzór nad sądami wojskowymi w zakresie 

organizacji i działalności administracyjnej sprawuje Minister 

Sprawiedliwości.”, 

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

„§ 2a. Zewnętrzny nadzór, o którym mowa w § 2, Minister 

Sprawiedliwości sprawuje poprzez służbę nadzoru, którą stanowią sędziowie 

delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości w trybie art. 26 § 1 i 3.”; 

2) w art. 10 w § 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) wyrażanie opinii o kandydatach na prezesa wojskowego sądu okręgowego i 

na prezesa wojskowego sądu garnizonowego;”; 

3) w art. 11 po § 4 dodaje się § 4a–4e w brzmieniu: 

„§ 4a. Minister Sprawiedliwości przedstawia kandydata na prezesa sądu 

wojskowego Zgromadzeniu w celu wydania opinii. Jeżeli opinia nie zostanie 

wydana w terminie dwóch miesięcy od dnia przedstawienia kandydata, Minister 

Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej może powołać 

prezesa sądu wojskowego bez opinii. 

§ 4b. W przypadku wydania przez Zgromadzenie negatywnej opinii o 

kandydacie Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony 

Narodowej może go powołać po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowej Rady 

Sądownictwa. Negatywna opinia Krajowej Rady Sądownictwa jest dla Ministra 

Sprawiedliwości wiążąca. Jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa w terminie 30 dni od 

dnia przedstawienia przez Ministra Sprawiedliwości zamiaru powołania prezesa 

                                                 

1) 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 448 i 1247, 

z 2014 r. poz. 188 i 512 oraz z 2015 r. poz. 1045. 
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sądu wojskowego, mimo negatywnej opinii Zgromadzenia, nie wyda opinii, uważa 

się, że opinia jest pozytywna. 

§ 4c. Zastępca prezesa wojskowego sądu okręgowego jest powoływany po 

zasięgnięciu opinii kolegium właściwego wojskowego sądu okręgowego. 

§ 4d. Zastępca prezesa wojskowego sądu garnizonowego jest powoływany po 

zasięgnięciu opinii kolegium właściwego wojskowego sądu okręgowego i opinii 

prezesa tego sądu. 

§ 4e. Jeżeli opinia, o której mowa w § 4c i 4d, nie zostanie wydana w 

terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydata, zastępca prezesa sądu 

wojskowego jest powoływany bez opinii.”; 

4) w art. 13 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wyrażanie opinii w sprawach powołania prezesów sądów wojskowych i ich 

zastępców;”; 

5) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie: 

„Nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów oraz 

administracja sądowa”; 

6) w art. 14: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Prezesi sądów wojskowych wykonują czynności z zakresu nadzoru 

administracyjnego przewidziane w przepisach postępowania sądowego oraz 

w regulaminach urzędowania, a także inne czynności określone w ustawach i 

odrębnych przepisach.”, 

b) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Prezesi sądów wojskowych mogą zlecać poszczególne czynności z 

zakresu nadzoru administracyjnego swoim zastępcom, a w szczególnych 

przypadkach − sędziom.”, 

c) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. Czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego, 

polegającego na kontroli działalności sekretariatu sądu, prezes sądu może 

powierzyć inspektorowi do spraw biurowości.”, 

d) dodaje się § 5 w brzmieniu: 

„§ 5. Prezes sądu okręgowego, na żądanie Ministra Sprawiedliwości, 

przedstawia mu niezwłocznie informacje o toku postępowania w sprawach.”; 
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7) w art. 15: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Osoby powołane do sprawowania nadzoru nad działalnością 

administracyjną sądów wojskowych mają prawo wglądu w czynności tych 

sądów, mogą żądać wyjaśnień oraz usunięcia uchybień. Prezesi sądów 

wojskowych mogą uchylać zarządzenia administracyjne niezgodne z prawem 

albo naruszające sprawność postępowania sądowego lub z innych powodów 

niecelowe.”, 

b) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. W razie stwierdzenia uchybienia sprawności postępowania 

sądowego prezesi sądów wojskowych mogą zwrócić uwagę na piśmie i żądać 

usunięcia skutków tego uchybienia. Sędzia, którego dotyczy uwaga, może, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania uwagi, złożyć pisemne zastrzeżenie do 

organu, który zwrócił uwagę, ale nie zwalnia to sędziego z obowiązku 

usunięcia skutków uchybienia.”, 

c) dodaje się § 6−8 w brzmieniu: 

„§ 6. Prezes lub zastępca prezesa sądu, którego dotyczy uwaga, o której 

mowa w § 4 lub 5, może złożyć pisemne zastrzeżenia właściwemu ministrowi 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania uwagi. W przypadku prezesa lub 

zastępcy prezesa wojskowego sądu garnizonowego właściwy minister 

przekazuje kopię zastrzeżeń do wiadomości prezesowi przełożonego 

wojskowego sądu okręgowego. 

§ 7. Właściwy minister w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń 

może podtrzymać uwagę albo uchylić ją w całości lub w części. 

§ 8. Po upływie pięciu lat od dnia zwrócenia uwagi w trybie określonym 

w § 4 lub 5 ulega ona zatarciu. Jednocześnie prezes sądu zarządza usunięcie z 

akt personalnych sędziego dokumentów, o których mowa w § 4 i 5.”; 

8) po art. 15 dodaje się art. 15a–15g w brzmieniu: 

„Art. 15a. § 1. Wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością sądów 

wojskowych sprawują prezesi sądów. 

§ 2. Prezes sądu w ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego w 

szczególności: 

1) bada sprawność postępowania w poszczególnych sprawach; 

2) kontroluje działalność sekretariatu sądu; 



4 

 

3) bada prawidłowość przydzielania sędziom spraw oraz równomierne 

obciążenie ich pracą. 

§ 3. Prezes wojskowego sądu okręgowego w ramach wewnętrznego nadzoru 

administracyjnego: 

1) ustala kierunki wewnętrznego nadzoru administracyjnego wykonywanego 

przez prezesów sądów działających na obszarze okręgu; 

2) koordynuje czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego 

wykonywanego przez prezesów sądów działających na obszarze okręgu; 

3) kontroluje wykonywanie obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów 

działających na obszarze okręgu oraz wydaje stosowne zarządzenia. 

§ 4. Czynnościami z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego 

wykonywanymi przez prezesa wojskowego sądu okręgowego są ponadto: 

1) wizytacja obejmująca pełną działalność administracyjną sądu; 

2) lustracja obejmująca wybrane zagadnienia z działalności administracyjnej 

sądu lub wydziału sądu. 

Art. 15b. § 1. Wizytacje sądów przeprowadza się co cztery lata. 

§ 2. Wizytacje wojskowego sądu okręgowego przeprowadzają sędziowie 

wizytatorzy zajmujący stanowisko sędziego wojskowego sądu okręgowego z 

innego okręgu. 

§ 3. Wizytacje wojskowego sądu garnizonowego przeprowadzają sędziowie 

wizytatorzy zajmujący stanowisko sędziego wojskowego sądu okręgowego z 

okręgu tego sądu. 

§ 4. Wizytacji sądu nie może przeprowadzać sędzia wizytator będący 

małżonkiem, krewnym albo powinowatym jednego z sędziów wizytowanego sądu 

lub pozostający z jednym z sędziów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 

że może to rodzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego 

wizytatora. 

§ 5. O planowanej wizytacji zawiadamia się prezesa sądu co najmniej na 30 

dni przed dniem przystąpienia do jej przeprowadzenia. 

Art. 15c. § 1. Zewnętrzny nadzór nad działalnością administracyjną sądów 

obejmuje analizę i ocenę prawidłowości oraz skuteczności wykonywania 

wewnętrznego nadzoru administracyjnego przez prezesów sądów. 

§ 2. Zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną 

sądów obejmuje ponadto wykonywanie czynności niezbędnych ze względu na 
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wystąpienie uchybień w działalności administracyjnej sądów, a także czynności 

koniecznych do wykonywania zadań związanych z reprezentowaniem 

Rzeczypospolitej Polskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, 

komitetami traktatowymi ONZ, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

oraz międzynarodowymi sądami arbitrażowymi, w zakresie spraw dotyczących 

działalności sądów. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości w ramach zewnętrznego nadzoru 

administracyjnego: 

1) analizuje informacje roczne o działalności sądów; 

2) ustala ogólne kierunki nadzoru administracyjnego wykonywanego przez 

prezesów wojskowych sądów okręgowych; 

3) kontroluje wykonywanie obowiązków nadzorczych przez prezesów 

wojskowych sądów okręgowych oraz wydaje stosowne zarządzenia, a 

ponadto może żądać od prezesa wojskowego sądu okręgowego 

przedstawienia, w określonym terminie, informacji lub dokumentów 

dotyczących wykonywania obowiązków nadzorczych, a w uzasadnionych 

przypadkach – także akt spraw sądowych. 

§ 4. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności 

administracyjnej sądu lub niewykonania przez prezesa sądu wojskowego 

zarządzeń, o których mowa w § 3 pkt 3, Minister Sprawiedliwości może zarządzić 

przeprowadzenie lustracji: 

1) sądu lub wydziału sądu; 

2) działalności nadzorczej prezesa sądu. 

§ 5. Zarządzając przeprowadzenie czynności, o których mowa w § 4, 

Minister Sprawiedliwości wyznacza prezesowi wojskowego sądu okręgowego 

zakres i termin ich przeprowadzenia. W uzasadnionych przypadkach Minister 

Sprawiedliwości może zarządzić przeprowadzenie czynności przez sędziów 

wizytatorów z innego okręgu. 

§ 6. W czynnościach, o których mowa w § 4, może brać udział jako 

przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości, sędzia delegowany do wykonywania 

czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości w trybie art. 26 § 1 

i 3. 

Art. 15d. Prezes wojskowego sądu okręgowego sporządza informację roczną 

o działalności sądów działających na obszarze okręgu, w zakresie powierzonych 
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mu zadań, którą po zaopiniowaniu przez właściwe kolegium sądu przedkłada 

Ministrowi Sprawiedliwości nie później niż do dnia 31 maja każdego roku. 

Art. 15e. § 1. Prezes wojskowego sądu garnizonowego, w terminie do dnia 

31 stycznia każdego roku, przedstawia prezesowi wojskowego sądu okręgowego 

dane niezbędne do sporządzenia informacji rocznej. 

§ 2. Prezes wojskowego sądu okręgowego może zażądać od prezesa 

wojskowego sądu garnizonowego uzupełnienia danych. Uzupełnione dane 

przedstawia się w terminie 7 dni od dnia ich zażądania. 

Art. 15f. § 1. Jeżeli z informacji, o której mowa w art. 15d, wynika, że prezes 

wojskowego sądu okręgowego nie podejmował w okresie sprawozdawczym 

niezbędnych czynności zmierzających do usunięcia uchybień w działalności 

administracyjnej sądów, Minister Sprawiedliwości odmawia przyjęcia informacji 

rocznej i zawiadamia o tym prezesa, wskazując przyczyny odmowy. Prezes, 

którego dotyczy odmowa przyjęcia informacji rocznej, może złożyć pisemne 

zastrzeżenia Ministrowi Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia 

zawiadomienia o odmowie przyjęcia informacji rocznej. Minister 

Sprawiedliwości, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, może 

podtrzymać uwagę albo uchylić ją w całości lub w części. 

§ 2. Niewykonanie w terminie obowiązku, o którym mowa w art. 15d, jest 

równoznaczne z odmową przyjęcia informacji przez Ministra Sprawiedliwości. 

§ 3. Dwukrotna odmowa przyjęcia informacji przez Ministra 

Sprawiedliwości oznacza rażące niewywiązywanie się przez prezesa wojskowego 

sądu okręgowego z obowiązków służbowych. 

Art. 15g. § 1. Rozpatrzenie informacji rocznej następuje do dnia 30 września 

każdego roku. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości może zarządzić uzupełnienie informacji 

rocznej lub złożenie pisemnych wyjaśnień w sprawie przedstawionej informacji 

rocznej w wyznaczonym terminie. 

§ 3. O przyjęciu informacji rocznej albo o odmowie jej przyjęcia oraz o 

przyczynach tej odmowy Minister Sprawiedliwości zawiadamia niezwłocznie 

prezesa wojskowego sądu okręgowego.”; 

9) art. 16 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 16. Czynności z zakresu nadzoru i administracji sądowej nie mogą 

wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli.”; 
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10) w art. 18: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony 

Narodowej określa, w drodze rozporządzenia: 

1) po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, organizację sądów 

wojskowych oraz ustala regulamin wewnętrzny urzędowania tych sądów 

określający wewnętrzną organizację i porządek funkcjonowania sądów, 

porządek czynności w sądach, porządek urzędowania organów sądów i 

wykonywania zadań sędziów pełniących funkcje kierownicze, tok 

czynności administracyjnych w sprawach należących do właściwości 

sądów, dopuszczalne systemy i rozkład czasu urzędowania, mając na 

względzie zasady sprawności, racjonalności ekonomicznego i szybkiego 

działania, uwzględniając potrzeby zapewnienia rzetelnego wykonywania 

zadań powierzonych sądom; 

2) szczegółowe zasady archiwizacji, warunki i tryb niszczenia i 

przekazywania właściwym archiwom państwowym akt spraw sądowych 

po upływie okresu ich przechowywania, uwzględniając rodzaj i 

charakter spraw, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział 

w postępowaniu oraz znaczenie materiałów zawartych w aktach jako 

źródła informacji.”, 

b) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, sposób wykonywania 

nadzoru, o którym mowa w art. 5 § 3, biorąc pod uwagę potrzebę 

zapewnienia sprawności i skuteczności nadzoru oraz prawidłowego 

wykonywania czynności nadzorczych.”, 

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

„§ 2a. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony 

Narodowej, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określa, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb wykonywania nadzoru, o którym 

mowa w art. 5 § 2 i art. 14–15g, a także sposób dokumentowania czynności 

nadzorczych i sporządzania informacji rocznych o działalności sądów, mając 

na uwadze zapewnienie sprawności i skuteczności nadzoru oraz 

prawidłowego wykonywania czynności nadzorczych.”; 
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11) w art. 23 dodaje się § 6 w brzmieniu: 

„§ 6. Jeżeli swoją kandydaturę zgłosiła osoba, która nie spełnia warunków 

wymaganych do objęcia stanowiska sędziego sądu wojskowego, o których mowa 

w art. 22 § 1 pkt 1 i 3–7, albo zgłoszenie nastąpiło po upływie terminu, Minister 

Sprawiedliwości zawiadamia zgłaszającego o pozostawieniu zgłoszenia bez 

rozpatrzenia i podaje przyczynę pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia. 

Osoba, której zgłoszenie pozostawiono bez rozpatrzenia, może, w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania zawiadomienia, złożyć pisemne zastrzeżenie. Jeżeli Minister 

Sprawiedliwości nie uwzględni zastrzeżenia, niezwłocznie przekazuje je wraz ze 

zgłoszeniem Krajowej Radzie Sądownictwa. O pozostawieniu zgłoszenia bez 

rozpatrzenia rozstrzyga Krajowa Rada Sądownictwa.”; 

12) w art. 25 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Sędziowie i ławnicy na rozprawach i posiedzeniach z udziałem stron 

odbywających się w budynku sądu używają stroju urzędowego. Strojem 

urzędowym sędziego i ławnika jest toga, a sędziego przewodniczącego na 

rozprawie lub posiedzeniu − także łańcuch z wizerunkiem orła nakładany na 

kołnierz togi.”; 

13) w art. 28 dodaje się § 7 w brzmieniu: 

„§ 7. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, jest składane pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.”; 

14) w art. 32a: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. W przypadku zniesienia sądu wojskowego sędzia tego sądu, na 

swój wniosek lub za swoją zgodą, jest powoływany, w trybie określonym w 

przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.
2)

), na urząd sędziego 

sądu powszechnego, jeżeli nie ma przeszkód prawnych.”, 

b) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Powołanie sędziego sądu wojskowego na urząd sędziego sądu 

powszechnego w trybie, o którym mowa w § 2, obejmuje odpowiednio 

powołanie sędziego wojskowego sądu garnizonowego na stanowisko 

                                                 

2)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 509, 694 i 

1066. 
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sędziego sądu rejonowego oraz powołanie sędziego wojskowego sądu 

okręgowego na stanowisko sędziego sądu okręgowego.”; 

15) w art. 41 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Minister Sprawiedliwości może żądać akt spraw sądowych 

prowadzonych przez sędziego przed żądaniem podjęcia czynności 

dyscyplinarnych przez rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziego, gdy jest to 

celowe dla wszechstronnego zbadania sprawy i dla ustalenia istnienia podstaw do 

realizacji przez Ministra Sprawiedliwości uprawnienia określonego w § 1. Akta te 

podlegają takiej ochronie jak materiały zgromadzone podczas postępowania 

przygotowawczego.”; 

16) po rozdziale 8a dodaje się rozdział 8b w brzmieniu: 

„Rozdział 8b 

Przetwarzanie danych osobowych 

Art. 64c. § 1. Minister Sprawiedliwości przetwarza dane osobowe: 

1) sędziów i sędziów w stanie spoczynku, 

2) asystentów sędziów, urzędników i innych pracowników sądów wojskowych, 

3) biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów oraz ławników, 

4) kandydatów na stanowiska określone w pkt 1 i 2 

− w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania obowiązków 

wynikających ze stosunków służbowych lub realizacji zadań z zakresu nadzoru 

administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów wojskowych. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości przetwarza dane stron, pełnomocników i 

innych uczestników postępowań sądowych zawarte w rejestrach prowadzonych na 

podstawie odrębnych przepisów. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości jest administratorem danych osobowych, o 

których mowa w § 1 i 2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w 

§ 1 i 2, nie stosuje się art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662.). 

§ 4. Prezes wojskowego sądu okręgowego i prezes wojskowego sądu 

garnizonowego przetwarzają dane osobowe sędziów i asystentów sędziów w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania obowiązków i praw 

wynikających ze stosunków służbowych lub realizacji zadań z zakresu nadzoru 

administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów. 
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Art. 64d. § 1. Minister Obrony Narodowej przetwarza dane osobowe: 

1) sędziów i sędziów w stanie spoczynku, 

2) asystentów sędziów, urzędników i innych pracowników sądów wojskowych, 

3) kandydatów na stanowiska określone w pkt 1 i 2 

− w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania obowiązków i 

praw pracodawcy wynikających ze stosunków pracy albo innych stosunków 

służbowych lub realizacji zadań z zakresu nadzoru, o którym mowa w art. 5 § 3. 

§ 2. Minister Obrony Narodowej jest administratorem danych osobowych, o 

których mowa w § 1. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 

1, nie stosuje się art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych.”; 

17) w art. 70 w § 1: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Do sądów wojskowych, sądów dyscyplinarnych, sędziów sądów 

wojskowych, asystentów sędziów oraz ławników stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 4, art. 5, art. 8, 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. 56, art. 57 § 1, art. 

57a, art. 57b–57i, art. 58 § 1 i 3–6, art. 60, art. 65, art. 66, art. 69 § 1–2a, art. 

70, art. 71, art. 73–75, art. 77 § 2–4 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. 89, 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. 

104–106d, art. 106f, art. 106g, art. 108, art. 111, art. 114 § 5–7, art. 115–118, 

art. 120–122, art. 125–128, art. 130, art. 131, art. 133, 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 wydane na podstawie art. 41 § 2, 

art. 41e, art. 57 § 5, art. 57i § 4, art. 58 § 7, art. 78 § 5, art. 78a § 7, art. 91 § 8, 

art. 106e i art. 148 § 3 tej ustawy, z tym że:”, 

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) określone w przepisach czynności i uprawnienia Ministra 

Sprawiedliwości, zgromadzenia ogólnego sędziów, kolegium sądu, prezesów 

sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych oraz prezesa sądu 

dyscyplinarnego wykonują odpowiednio: Minister Sprawiedliwości w 

porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, Zgromadzenie Sędziów 
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Sądów Wojskowych, kolegium wojskowego sądu okręgowego, prezesi sądów 

wojskowych i prezes sądu dyscyplinarnego, a czynności i uprawnienia 

prezesa sądu apelacyjnego w zakresie nadzoru administracyjnego – prezes 

wojskowego sądu okręgowego;”, 

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) oceny sędziów sądów wojskowych dokonują sędziowie wizytatorzy 

powoływani, na okres 4 lat, przez Ministra Sprawiedliwości spośród 

sędziów wojskowego sądu okręgowego po zasięgnięciu opinii kolegium 

wojskowego sądu okręgowego; negatywna opinia kolegium jest dla 

Ministra Sprawiedliwości wiążąca; kandydatów do sprawowania funkcji 

wizytatora zgłasza prezes wojskowego sądu okręgowego;”, 

d) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziego 

wojskowego sądu garnizonowego i sędziego wojskowego sądu 

okręgowego dokonuje sędzia wizytator, o którym mowa w pkt 3, 

pełniący swoją funkcję w wojskowym sądzie okręgowym w okręgu tego 

sądu, którego dotyczy zgłoszenie; organem zarządzającym dokonanie 

oceny kwalifikacji kandydata jest Minister Sprawiedliwości;”. 

Art. 2. Powierzenie funkcji wizytatorów na czas nieoznaczony na podstawie 

dotychczasowych przepisów ustaje z mocy prawa z upływem 4 lat od dnia wejścia w 

życie niniejszej ustawy, chyba że wcześniej nastąpiło zwolnienie z pełnienia tej funkcji. 

Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 18 § 1 pkt 

1 i 3 oraz § 2 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 § 1 pkt 1 i 2 oraz § 2 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak 

niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 (-) wz. Elżbieta Radziszewska  

 Wicemarszałek Sejmu 
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…………………………………………………………………………………………............................ 


