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Warszawa, 15 maja 2017 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, 

ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 505) 

I. Uwagi związane z konstytucyjnymi aspektami instytucji asesury oraz powołania 

asesorów na stanowiska sędziowskie 

1.1. Punktem wyjścia do oceny rozwiązań zaproponowanych w przedłożonej Senatowi 

ustawie powinien być niewątpliwie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 

2007 r. (sygn. akt SK 7/06). Jak trafnie podniesiono w uzasadnieniu projektu ustawy, 

w  wyroku tym Trybunał nie odrzucił definitywnie możliwości istnienia instytucji asesury. 

Niemniej w części motywacyjnej tego rozstrzygnięcia zostały nakreślone pewne ramy prawne 

i warunki, które muszą zostać spełnione, by powierzenie sprawowania wymiaru sprawiedliwości 

osobom, które nie są sędziami, a których status prawny jedynie nawiązuje do konstytucyjnej 

pozycji sędziego, czyniło zadość standardom konstytucyjnym. 

Zdaniem Trybunału, powierzenie pełnienia czynności sędziowskich osobom innym niż 

sędziowie w rozumieniu art. 178 i n. ustawy zasadniczej – jako odstępstwo od zasady – musi 

być, po pierwsze, „uzasadnione konstytucyjnie legitymowanym celem i mieścić się w granicach 

realizacji tego celu. Instytucja powierzenia pełnienia czynności sędziowskich osobom niebędącym 

sędziami służyć powinna przede wszystkim lepszej realizacji podmiotowego prawa określonego 

w art. 45 Konstytucji. Po drugie, muszą być spełnione wszystkie istotne «materialnie» 

warunki, od których uzależniona jest bezstronność, niezawisłość i niezależność sądu. Inaczej 

mówiąc, niezależnie od nazwy stanowiska służbowego status osoby, której powierzono pełnienie 

czynności sędziowskich, musi odpowiadać wzorowi niezawisłości, wynikającemu z konstytucyjnych 

przepisów dotyczących statusu sędziego”. 
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W cytowanym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny zdiagnozował podstawowe 

mankamenty asesury ukształtowanej pod rządami art. 135 i n. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 

– Prawo o ustroju sądów powszechnych (dalej jako u.s.p.). W szczególności, analizując 

problem relacji między asesorem a organem pozasądowym, jakim jest Minister Sprawiedliwości, 

Trybunał wskazał, że asesor nie korzysta ze stabilizacji zatrudnienia i może być odwołany 

także w okresie powierzenia tzw. wotum. To w ocenie Trybunału miało być najważniejszym 

argumentem przemawiającym za niekonstytucyjnością powierzenia asesorowi wykonywania 

czynności sędziowskich. Aczkolwiek Trybunał zaakcentował również, że „procedura powierzania 

asesorom pełnienia czynności sędziowskich nie podlega żadnej kontroli ze strony Krajowej 

Rady Sądownictwa. Jeżeli art. 186 ust. 1 Konstytucji mówi, iż Krajowa Rada Sądownictwa 

stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, to biorąc pod uwagę treść art. 179 

Konstytucji, można stwierdzić, iż w świetle Konstytucji celem udziału KRS w procedurze 

powoływania sędziów jest właśnie analiza, czy kandydat przedstawiony Radzie nie budzi 

zastrzeżeń z punktu widzenia przestrzegania w przyszłym pełnieniu funkcji sędziego zasady 

niezawisłości sędziowskiej. Eliminacja udziału KRS w procedurze powierzania asesorowi 

czynności sędziowskich stanowi zatem istotny wyłom w konstytucyjnym modelu powierzania 

władzy sędziowskiej i świadczy o braku gwarancji niezbędnych dla osiągnięcia przez 

asesorów realnie rozumianej niezawisłości”. 

Odnosząc powyższe do rozwiązań zawartych w ustawie o zmianie ustawy o Krajowej 

Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 

niektórych innych ustaw, trzeba podnieść, że stosownie do art. 2 pkt 36, art. 106i § 7 Minister 

Sprawiedliwości będzie przedstawiał Krajowej Radzie Sądownictwa wykaz już mianowanych 

asesorów, zaś powierzenie im obowiązków sędziego będzie odbywało się nie tyle na podstawie 

pozytywnej uchwały Rady, co będzie raczej efektem milczenia tego organu (braku jego 

sprzeciwu). Radzie pozostawia się przy tym zaledwie miesiąc na wyrażenie ewentualnego 

negatywnego stanowiska wobec konkretnego kandydata (art. 106i § 8 u.s.p. w nowym brzmieniu). 

Wynika stąd, iż KRS, a więc organ kolegialny, działający w trybie posiedzeń, w stosunkowo 

krótkim czasie będzie musiała ustosunkować się do co najmniej kilkudziesięciu kandydatur. 

W tej sytuacji zasadne mogą okazać się zastrzeżenia zgłaszane co do tego, że zaproponowany 

model nie implementuje w pełni wskazań Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli bowiem 

w  praktyce Krajowa Rada Sądownictwa nie będzie w stanie – z przyczyn obiektywnych 

(organizacyjnych) – ocenić przedstawionych jej kandydatur, to przyznana jej kompetencja 

będzie w istocie rzeczy miała charakter czysto iluzoryczny. 
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Na marginesie można też podzielić pogląd zaprezentowany w opiniach do projektu 

ustawy, iż chronologia zdarzeń ustalona w art. 106i § 3–8 u.s.p. jest dość specyficzna, 

zwłaszcza ze względu na to, że mianowany asesor najpierw składa ślubowanie według roty 

nawiązującej wprost do wykonywania obowiązków orzeczniczych związanych ze sprawowaniem 

wymiaru sprawiedliwości, natomiast samo powierzenie wotum ma następować dopiero wraz 

z  upływem miesięcznego terminu, o którym mowa w art. 106i § 8 u.s.p. (ewentualnie – 

w przypadku wyrażenia przez Radę sprzeciwu – od dnia uchylenia takiej uchwały). 

1.2. Odrębnym problemem może być preferencyjne potraktowanie aplikantów Krajowej 

Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (dalej jako KSSiP albo Krajowa Szkoła) wyrażające się 

w zwolnieniu ich z konkursowej procedury obsadzania stanowisk sędziowskich. Tę kwestię 

można nade wszystko rozpatrywać pod kątem wytycznej, którą Trybunał Konstytucyjny 

sformułował w wyroku z dnia 29 listopada 2007 r. (sygn. akt SK 43/06). Otóż, kontrolując 

art. 2 ust. 2 pkt 2 wcześniej obowiązującej ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie 

Sądownictwa, Trybunał zaznaczył, że „regułą powinien być dostęp do stanowisk w służbie 

publicznej w drodze konkursu przeprowadzanego na podstawie jasnych określonych w ustawie 

kryteriów. Takie rozwiązanie odpowiada nie tylko wymogom sprawiedliwości, wykluczając 

arbitralność rozstrzygnięć, ale ponadto służy realizacji dobra wspólnego, umożliwiając nabór 

najlepszych kandydatów na poszczególne stanowiska w służbie publicznej. Ustawodawca 

powinien dążyć do coraz szerszego wprowadzania procedury konkursowej przy obsadzaniu 

stanowisk w służbie publicznej. Nie podlega dyskusji, że prawo dostępu do służby publicznej 

obejmuje także stanowiska sędziowskie. Szczególna ranga oraz rola sądów w zakresie realizacji 

konstytucyjnych wolności i praw wymaga, aby przedstawione wyżej zasady konstytucyjne były 

respektowane w sposób szczególnie skrupulatny przy obsadzaniu stanowisk sędziowskich”. 

Procedura konkursowa najlepiej wpisuje się, w opinii Trybunału Konstytucyjnego, 

w gwarancję dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach (art. 60 Konstytucji). 

I jakkolwiek ustawa zawarta w druku nr 505 nie znosi tej procedury w całości, to zważywszy 

na to, że istotna pula wolnych stanowisk sędziowskich zostanie zarezerwowana dla absolwentów 

Krajowej Szkoły, można mieć pewne wątpliwości, czy pozostałe osoby spełniające warunki, 

od których zależy możliwość ubiegania się o urząd sędziego, rzeczywiście zachowają realne 

szanse ubiegania się o powołanie na stanowisko sędziowskie. Dotyczy to skądinąd nie tylko 

osób rekrutujących się z tzw. wolnych zawodów czy zajmujących stanowisko prokuratora, ale 

też tych, które ukończyły aplikację sądową („stary” system), a następnie pracowały lub nadal 
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pracują jako asystenci sędziów tudzież referendarze sądowi i tym samym legitymują się 

doświadczeniem zawodowym związanym z pracą na rzecz wymiaru sprawiedliwości. 

W przypadku tych ostatnich osób podnoszenie tego typu obaw jest uzasadnione o tyle, 

że ich uprawnienia mają wygasnąć po upływie 7 lat od dnia wejścia ustawy w życie (art. 18). 

Notabene to samo odnosi się do tych absolwentów pierwszych roczników aplikacji sędziowskiej 

prowadzonej przez Krajową Szkołę, którzy nie zdecydują się na objęcie stanowiska asesorskiego 

w trybie przewidzianym w art. 15 ust. 6 noweli. Osoby te (mające za sobą staż na stanowisku 

referendarskim) będą bowiem mogły zostać powołane bezpośrednio na stanowisko sędziowskie 

wyłącznie w okresie 5 lat od dnia wejścia ustawy w życie. W grę może tu zatem wchodzić 

dodatkowo zasada ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, wywodzona 

z art. 2 Konstytucji (stworzenie uprawnienia bez rzeczywistej możliwości jego realizacji). 

 

II. Pozostałe uwagi 

2.1. W trakcie prac legislacyjnych w Sejmie, w przepisach określających skład zespołu 

egzaminacyjnego i komisji egzaminacyjnej, właściwych w przypadku egzaminu sędziowskiego 

(art. 1 pkt 24 lit. c, ust. 6 i 9) oraz prokuratorskiego (art. 1 pkt 28 lit. c, ust. 4 i 5) 

doprecyzowano, że odpowiednio sędzia lub prokurator wskazany przez Dyrektora KSSiP ma 

być specjalistą z „poszczególnych” dziedzin prawa (i nauk pokrewnych) objętych zakresem 

egzaminu. Dodany wyraz może jednak sugerować, że osoba ta musi  specjalizować się ze 

wszystkich tych dziedzin, choć zapewne – wobec skomplikowania i zakresu materii należącej 

do większości dziedzin prawa – sędziowie i prokuratorzy specjalizują się raczej z jednej lub 

co najwyżej kilku z nich. Dlatego warto rozważyć stosowną modyfikację brzmienia wyżej 

wskazanych przepisów. 

Propozycje poprawek: 

– w art. 1 w pkt 24 w lit. c, w ust. 6 w pkt 4 oraz w ust. 9 w pkt 4 wyrazy „poszczególnych 

dziedzin prawa objętych” zastępuje się wyrazami „dziedziny prawa objętej”;  

– w art. 1 w pkt 28 w lit. c, w ust. 4 w pkt 4 oraz w ust. 5 w pkt 4 wyrazy „poszczególnych 

dziedzin prawa i nauk pokrewnych objętych” zastępuje się wyrazami „dziedziny prawa lub 

nauki pokrewnej objętej”; 

2.2. Rozwiązanie, które można znaleźć w art. 1 w pkt 27 noweli, w art. 33a w ust. 5 oraz 

w art. 33b w ust. 7, a także w art. 15 ust. 6 noweli jest co najmniej osobliwe. Skoro bowiem 

aplikant może dokonać wyboru każdego stanowiska asesorskiego, które jeszcze nie zostało 
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wybrane (choćby nawet przypisanego do sądu, którego siedziba znajduje się w miejscowości 

niebędącej miejscem zamieszkania aplikanta i znacznie od niej oddalonej lub stosunkowo 

słabo z nią skomunikowanej), to nie jest jasne czemu ma służyć przyznanie mu możliwości 

wskazania dalszego miejsca na liście z którego dokona wyboru, czyli – mówiąc wprost – 

ustąpienia kolejności wyboru aplikantom, którzy uplasowali się na dalszych miejscach na 

listach klasyfikacyjnych z uwagi na gorsze wyniki egzaminacyjne (względnie – gorsze wyniki 

ze sprawdzianów w czasie aplikacji). 

Propozycje poprawek: 

– w art. 1 w pkt 27: 

a) w art. 33a w ust. 5 skreśla się zdanie drugie i trzecie, 

b) w art. 33b skreśla się ust. 7; 

– w art. 15 w ust. 6 skreśla się zdanie drugie i trzecie; 

2.3. Zgodnie z treścią art. 1 pkt 32, art. 40 ust. 3, w okresie zawieszenia nie wypłaca się 

przyznanego aplikantowi stypendium. Przytoczone postanowienie wprowadza w błąd, ponieważ 

z dalszych przepisów wynika, że są przypadki, gdy aplikant mimo zawieszenia zachowuje 

prawo do pełnej wysokości lub pewnej części stypendium (art. 1 pkt 35, art. 41a ust. 4–6). 

Usunięciu tej usterki mogłoby służyć dodanie na końcu powołanego przepisu sformułowania 

wskazującego na istnienie wyjątków. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 32, w art. 40 w ust. 3 po wyrazie „stypendium” dodaje się wyrazy 

„, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 41a ust. 4–6”; 

2.4. Zmiana brzmienia art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o KSSiP (art. 1 pkt 34 lit. a) polega na 

poszerzeniu katalogu przesłanek obligujących Dyrektora KSSiP do skreślenia aplikanta z listy 

aplikantów. Dodawaną tutaj przesłanką jest okoliczność, że aplikant przestał spełniać 

wymagania określone w art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy o KSSiP, tj. związane ze stanem zdrowia 

(zob. art. 1 pkt 19). Tyle że przepisy nie dają odpowiedzi na pytanie o to, w jakim trybie i na 

podstawie jakich dokumentów Dyrektor Krajowej Szkoły miałby stwierdzać wystąpienie 

przedmiotowej okoliczności. Czy może np. skierować aplikanta na badania, o których mowa 

w art. 23 ust. 2 ustawy o KSSiP w brzmieniu nadawanym przez art. 1 pkt 18 opiniowanej 

ustawy? Czy może żądać przedłożenia nowego zaświadczenia co do zdolności aplikanta do 

pełnienia obowiązków sędziego lub prokuratora? 
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Przy okazji warto też zauważyć, że osoby, które będą dochodziły do urzędu sędziego 

przez aplikację sędziowską w Krajowej Szkole oraz asesurę tylko raz i to na samym początku 

tej drogi, mianowicie: przed przystąpieniem do konkursu (egzamin wstępny do KSSiP), będą 

obowiązane do przedłożenia zaświadczenia stwierdzającego, że są zdolne ze względu na stan 

zdrowia do pełnienia obowiązków sędziego. Na dalszych etapach kariery będą już natomiast 

z tego wymogu zwolnione (przy obsadzaniu stanowisk asesorskich Dyrektor Krajowej Szkoły 

został upoważniony wyłącznie do zasięgania informacji o aplikancie z Krajowego Rejestru 

Karnego oraz od właściwego komendanta Policji – por. art. 1 pkt 1, art. art. 33a ust. 1; z kolei 

w przypadku ubiegania się przez absolwenta KSSiP o stanowisko sędziowskie, co do zasady, 

znajdą zastosowanie przepisy odnoszące się do innych kandydatów, z wyłączeniem jednak 

art. 57 § 7 u.s.p., w którym mowa jest o obowiązku dołączenia do zgłoszenia odpowiedniego 

zaświadczenia – art. 1 pkt 40, art. 106xa § 1 zdanie drugie). Jednocześnie w ustawie znalazły 

się regulacje, które wskazują na możliwość zawieszenia w prawach i obowiązkach aplikanta 

z powodów zdrowotnych czy też udzielania asesorowi urlopu na poratowanie zdrowia. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 34 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 2 wyrazy „pkt 1, 2 i 5” zastępuje się 

wyrazami „pkt 1 lub 2”; 

2.5. W myśl dodawanego art. 41a ust. 4 pkt 2 (art. 1 pkt 35), aplikantowi zawieszonemu 

w prawach i obowiązkach z powodu „konieczności sprawowania osobistej opieki nad 

dzieckiem własnym długotrwale chorym, legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności 

albo orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, albo małżonkiem legitymującym się 

orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności” wypłaca się 80% stypendium (z ograniczeniem 

wszakże czasowym do 12 miesięcy w toku całej aplikacji). Tak ukształtowana ochrona prawa 

do stypendium ma charakter swoistego przywileju. Powstaje jednak pytanie: czy krąg osób, 

które – w ocenie projektodawcy oraz Sejmu – zasługują na lepsze potraktowanie został 

prawidłowo określony, a ściślej: czy okoliczność sprawowania opieki nad inną osobą niż dziecko 

własne lub małżonek, legitymującą się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, nie powinien 

również stanowić okoliczności uzasadniającej takie preferencyjne potraktowanie? 

W tym kontekście można na pewno przywołać orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 

wydane na tle regulacji odnoszących się do zasiłku stałego, a następnie świadczenia 

pielęgnacyjnego (wyrok z dnia 15 listopada 2006 r., sygn. akt P 23/05, z dnia 18 lipca 2008 r., 

sygn. akt P 27/07, oraz z dnia 22 lipca 2008 r., sygn. akt P 41/07). W wypowiedziach tych 



– 7 – 

 

Trybunał przesądził, że osoby, które wyróżniają się taką samą cechą relewantną – sprawują 

opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, względem którego ciąży na nich obowiązek 

alimentacyjny, powinny być traktowane tak samo, tj. zgodnie z zasadą równości (art. 32 ust. 1 

Konstytucji). Sąd konstytucyjny wielokrotnie też podkreślał, że zasada równości nie ma 

charakteru absolutnego, jednakże odstępstwa od niej dopuszczalne są tylko o tyle, o ile jest to 

usprawiedliwione koniecznością realizacji innych wartości konstytucyjnych. 

Uzasadnienie projektu ustawy nie pozwala na ustalenie, jakie inne wartości konstytucyjne 

mogłyby wchodzić w rachubę w tym przypadku, w związku z czym wskazana wydaje się być 

modyfikacja zakresu podmiotowego analizowanego przepisu.  

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 35, w art. 41a w ust. 4 w pkt 2 wyraz „małżonkiem” zastępuje się wyrazami 

„innym członkiem rodziny w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 372, z późn. zm.),”;   

2.6. Art. 41b dodawany w ustawie o KSSiP (art. 1 pkt 35) reguluje problem relacji między 

faktem nieobecności aplikanta na zajęciach a uprawnieniem do stypendium. Ust. 1 tego artykułu 

dotyczy nieobecności nieusprawiedliwionej, natomiast ust. 2 – usprawiedliwionej, przy czym 

chodzi tu o nieobecność „z przyczyn innych niż określone w art. 41a ust. 6”. Powstaje zatem 

wątpliwość, czy i w jakiej wysokości będzie przysługiwało stypendium aplikantce, która nie 

została (jeszcze) zawieszona, ale nie uczestniczyła w zajęciach z powodu złego stanu zdrowia 

w okresie ciąży. Zresztą, nie da się wykluczyć takich przypadków, że analizowana w tym 

miejscu okoliczność będzie miała charakter krótkotrwały i w ogóle nie będzie uzasadniała 

zawieszenia aplikantki (por. art. 1 pkt 32, art. 40 ust. 2 pkt 2 i 3). Wydaje się, że intencją 

przyświecającą wprowadzeniu tego przepisu w istocie nie było dyskryminowanie kobiet w 

ciąży, lecz ustanowienie analogicznej ochrony, jaka znajduje zastosowanie w przypadku 

wynagrodzenia za pracę. Stąd też należy zastanowić się nad zasadnością wprowadzenia 

następującej poprawki: 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 35, w art. 41b: 

a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „z przyczyn innych niż określone w art. 41a ust. 6”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
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„2a. W przypadku nieobecności na zajęciach z powodu stanu zdrowia 

powodującego niezdolność do udziału w zajęciach przypadającą w okresie ciąży, 

aplikantka zachowuje prawo do pobrania przyznanego stypendium w pełnej 

wysokości.”;  

2.7. Na wcześniejszym etapie prac parlamentarnych zrezygnowano z koncepcji, wedle 

której przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości miał brać udział w pracach zespołu konkursowego 

i zespołów egzaminacyjnych, powoływanych odpowiednio do opracowania testów i zadań na 

konkurs oraz zadań praktycznych i kazusów na egzaminy sędziowski i prokuratorski. 

Przywoływaną w tym kontekście okolicznością była m.in. potrzeba zagwarantowania, że 

wyniki prac tych zespołów (testy, zadania, kazusy) zostaną utrzymane w tajemnicy. Jednak 

w  przepisie art. 52c ust. 10 (art. 1 pkt 40) nadal jest mowa o tym, że w pracach zespołu 

egzaminacyjnego, któremu powierza się przygotowanie zadań praktycznych oraz kazusów na 

egzamin referendarski uczestniczy taki dodatkowy przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości. 

Trudno przy tym znaleźć argumenty przemawiające za odmiennymi regulacjami, jeżeli odnoszą 

się one do ciał powoływanych w celu realizacji podobnych zadań. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 40, w art. 52c w ust. 10 skreśla się wyrazy „zespołu egzaminacyjnego i”; 

2.8. Nowe brzmienie nadawane art. 53b ust. 1 i 2 ustawy o KSSiP (art. 1 pkt 43 lit. a) 

sugeruje, że drugi z tych przepisów ma charakter lex specialis w stosunku do pierwszego. 

Wynika z nich bowiem, że w przypadku kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły 

będących prokuratorami lub prokuratorami w stanie spoczynku Minister Sprawiedliwości – 

przed podjęciem decyzji w sprawie sprzeciwu – ma obowiązek zasięgnąć opinii Prokuratora 

Krajowego. Natomiast zarówno skutek zgłoszenia sprzeciwu, jak i termin, w którym może to 

nastąpić, są identyczne bez względu na to, do jakiej grupy zawodowej należy kandydat na 

wykładowcę. W sytuacji więc gdy kwestie te zostały już rozstrzygnięte w ust. 1 zbędne jest 

ponowne wskazywanie w ust. 2, że sprzeciw jest wiążący i może zostać zgłoszony w terminie 

21 dni. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 43 w lit. a, w ust. 2 skreśla się wyrazy „, w terminie 21 dni od dnia 

przedstawienia mu kandydatów. Sprzeciw jest wiążący”; 

2.9. Wśród poprawek, które zostały wprowadzone do projektu ustawy w trakcie prac 

sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, znalazły się poprawki uwzględniające 
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okoliczność, że wyboru stanowiska asesorskiego może dokonać nie tylko egzaminowany 

aplikant aplikacji sędziowskiej, ale także egzaminowany aplikant aplikacji prokuratorskiej. 

W szczególności niezbędne odesłanie zostało dodane w art. 2 w pkt 36, w art. 106i § 2 („albo 

art. 33b ust. 6”). Analogiczne odesłanie powinno się jednak znaleźć również w § 1a 

dodawanym w art. 22a u.s.p. (art. 2 pkt 7 lit. a). 

Propozycja poprawki: 

– w art. 2 w pkt 7 w lit. a, w § 1a po wyrazach „ust. 5” dodaje się wyrazy „albo art.  33b ust. 

6”; 

2.10. Istota zmiany dokonywanej w art. 81 u.s.p. (dodanie § 4 – art. 2 pkt 28) sprowadza 

się do jednoznacznego wykluczenia możliwości pociągnięcia sędziego do odpowiedzialności 

dyscyplinarnej za czyn stanowiący wykroczenie stypizowane w rozdziale XI ustawy z dnia 

20  maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, jeżeli sędzia przyjął mandat karny za to wykroczenie 

lub uiścił grzywnę nałożoną mandatem karnym zaocznym. Wobec tego za całkowicie zbędny 

z punktu widzenia zasad logiki należy uznać zwrot „, z zastrzeżeniem § 2” pozostawiony 

w § 1 nowelizowanego artykułu. Tą samą usterką obarczony jest także zmieniany art. 106ze 

u.s.p. (art. 2 pkt 45), odnoszący się do asesorów. 

Propozycje poprawek: 

– w art. 2 pkt 28 otrzymuje brzmienie: 

„28) w art. 81: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Za wykroczenie sędzia odpowiada tylko dyscyplinarnie.”, 

b) dodaje się § 4 w brzmieniu: 

„§ 4. Wyrażenie przez sędziego zgody na pociągnięcie go do 

odpowiedzialności w trybie określonym w § 3 wyłącza odpowiedzialność 

dyscyplinarną.”;”; 

– w art. 2 w pkt 45, w art. 106ze w § 1 skreśla się wyrazy „, z zastrzeżeniem § 2”; 

2.11. Wątpliwość, jaka rysuje się na tle regulacji zawartej w art. 2 w pkt 34 w lit. a, 

dotyczy tego, czy zmiana treści art. 95 § 3 u.s.p. będzie wystarczająca dla osiągnięcia celu 

zadeklarowanego w uzasadnieniu projektu ustawy (patrz str. 50 – druk sejmowy nr 1406). 

Chodzi o to, że według art. 95 § 1 u.s.p. sędzia powinien mieszkać w miejscowości będącej 

siedzibą sądu, w którym pełni służbę. W uzasadnionych przypadkach, właściwy organ, tzn. 

prezes sądu okręgowego w stosunku do sędziego sądu rejonowego oraz sędziego sądu 
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okręgowego, prezes sądu apelacyjnego w stosunku do sędziego tego sądu, zaś Minister 

Sprawiedliwości w stosunku do prezesa sądu okręgowego i prezesa sądu apelacyjnego, może 

wyrazić zgodę na zamieszkanie sędziego w innej miejscowości (art. 95 § 2 u.s.p.). Z kolei 

art. 18b u.s.p. stanowi, że poza siedzibą sądu mogą być tworzone wydziały zamiejscowe, a 

poza siedzibą sądu okręgowego także ośrodki zamiejscowe. 

Zatem, w świetle omawianych norm sędzia, który ma miejsce zamieszkania w tej samej 

miejscowości, która jest siedzibą sądu (miejscowość A), ale wykonuje obowiązki służbowe 

w wydziale zamiejscowym lub ośrodku zamiejscowym (miejscowość B), nie musi ubiegać się 

o wspomnianą zgodę, w odróżnieniu np. od sędziego, który zamieszkuje w miejscowości 

niebędącej ani siedzibą sądu, ani też wydziału zamiejscowego lub ośrodka zamiejscowego 

(miejscowość C). Tymczasem art. 95 § 3 u.s.p. w znowelizowanym brzmieniu będzie uzależniał 

możliwość uzyskania zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do wydziału 

zamiejscowego lub ośrodka zamiejscowego od uzyskania zgody, o której mowa w art. 95 § 2 

u.s.p. Skądinąd identyczny kształt mają obowiązujące i zamierzone regulacje odnoszące się 

do prokuratorów (art. 121 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze 

oraz nowelizowany art. 121 § 3 – art. 12 pkt 5 ustawy). 

Sygnalizowana kwestia wymaga wyjaśnienia, aby nie doszło do nieusprawiedliwionego 

różnicowania sędziów i prokuratorów na tle uprawnień majątkowych związanych z dojazdami 

do wydziałów zamiejscowych lub ośrodków zamiejscowych znajdujących się poza siedzibami 

macierzystych sądów czy jednostek organizacyjnych prokuratury. 

2.12. Ponieważ ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej – w przeciwieństwie do wcześniej obowiązującej ustawy z dnia 

8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – nie rozróżnia stanowisk radców 

oraz starszych radców, konieczna jest korekta brzmienia art. 8 pkt 6, ust. 1 polegająca na 

skreśleniu wyrazów „, starszego radcy”. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 8 w pkt 6, w ust. 1 skreśla się wyrazy „, starszego radcy”; 

2.13. Ze względu na to, że powoływanie asesorów sądowych w sądach administracyjnych 

ma się odbywać na dotychczasowych zasadach (w trybie postępowania konkursowego, 

w którym udział może wziąć więcej niż jeden uczestnik), zasadne jest utrzymanie obowiązującego 

brzmienia art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (art. 8 

pkt 8 ustawy). Przepis ten zakłada bowiem możliwość częściowego uprawomocnienia się 
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m.in. uchwały, o której mowa w art. 37 ust. 1a powołanej ustawy (obejmującej rozstrzygnięcia 

w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu asesora sądowego 

w stosunku do wszystkich kandydatów biorących udział w danym konkursie). 

Propozycja poprawki: 

– w art. 8 skreśla się pkt 8.  
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