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Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji 

Nr posiedzenia: 403  Nr posiedzenia: 277 

Data posiedzenia: 21 lipca 2015 r. 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący Komisji Ustawodawczej Piotr Zientarski. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 

nr 987, druki sejmowe nr 2299 i 3560). 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Marek 

Borowski, Grzegorz Czelej, Helena Hatka, Stanisław Jurcewicz, 

Maciej Klima, Izabela Kloc, Andrzej Matusiewicz, Bohdan 

Paszkowski, Andrzej Szewiński, Grażyna Sztark, Piotr 

Zientarski,senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji: Ryszard Knosala, Kazimierz Kutz, 

Robert Mamątow, Bohdan Paszkowski, Aleksander Pociej, Jan 

Rulewski, Michał Seweryński, Aleksander Świeykowski, 

 
 goście, m.in.: 

 Kancelaria Prezydenta RP: 

 sekretarz stanu Krzysztof Łaszkiewicz 

ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Sprawiedliwości: 

 podsekretarz stanu Wojciech Hajduk 

ze współpracownikami, 

 Krajowa Rada Sądownictwa: 

 członek Waldemar Żurek, 

 członek Jan Kremer, 

 członek Katarzyna Gonera, 

 członek Dariusz Zawistowski, 

 Naczelny Sąd Administracyjny: 

 sędzia Jerzy Chromnicki, 

 Prokuratura Generalna: 

 prokurator Marek Sadowski, 

 Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”: 

 prezes Maciej Strączyński, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Katarzyna Konieczko. 
 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. Ustawę omówił sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Łaszkiewicz. 

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/druki/950/987.pdf
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 Przypomniał, że w aktualnym stanie prawnym w sądownictwie powszechnym brak jest 

instytucji asesora sądowego. Została ona usunięta z systemu prawa wskutek wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2007 r., sygn. SK 7/06. W orzeczeniu 

tym Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 135 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – 

Prawo o ustroju sądów powszechnych, przewidujący możliwość powierzania przez ministra 

sprawiedliwości asesorowi sądowemu pełnienia czynności sędziowskich, był niezgodny 

z art. 45 ust. 1 konstytucji. 

Celem nowelizacji jest zapewnienie lepszej realizacji określonego w art. 45 ust. 1 

konstytucji prawa podmiotowego do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez 

nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Ma to 

zostać osiągnięte przez wprowadzenie do systemu prawa instytucji asesora sądowego, 

z jednoczesnym ukształtowaniem tej instytucji w sposób zapewniający standardy ustrojowe. 

Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przedstawiciele Krajowej Rady 

Sądownictwa (KRS) zaapelowali o przyjęcie przez komisje ustawy bez poprawek. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego zwróciła uwagę, że ustawa rozbija spójność ustawy – 

Prawo o ustroju sądów powszechnych, np. wyłącza asesora od orzekania w sprawach 

dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania na etapie postępowania 

przygotowawczego, a nie wyłącza go na etapie orzekania o pozbawieniu wolności. Innym 

problemem związanym z niespójnością ustawy są przepisy, które przewidują niższe zarobki 

asesorów niż referendarzy. 

Senatorowie zgłosili wiele pytań do przedstawiciela Kancelarii Prezydenta, przedstawicieli 

KRS oraz rządu. Senator Aleksander Pociej zapytał, czy słuszne jest, żeby w tak poważnych 

sprawach jak sprawy dotyczące powierzenia władzy rodzicielskiej mogli orzekać asesorzy. 

Zaznaczył, że ustawodawca wyłączył możliwość zajmowania się przez asesorów w sądach 

rejonowych dwoma przypadkami, tj. aresztem tymczasowym i postępowaniem 

upadłościowym. 

Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedział, że sprawy rodzinne wymagają 

doświadczenia życiowego, które asesorzy, w ocenie projektodawców, w wieku trzydziestu 

pięciu lat już posiadają. 

Senator Piotr Zientarski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisje przyjęły wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Piotra Zientarskiego. 

 

Konkluzja: Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 987 A). 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


