
  
 
 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE  
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 
o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy  
o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 
oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (druk nr 1996) 
 

Sejm na 69. posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2014 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2422 do Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu. 

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu 

w dniu 6 czerwca 2014 r.  

 

wnosi:  

 

Wysoki Sejm raczy następujące poprawki: 
 

1) w art. 1 pkt 3 nadać brzmienie: 
„3) art. 35 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 35. 1. Dyrektor Krajowej Szkoły, w terminie 14 dni od dnia zakończenia 
egzaminu sędziowskiego, sporządza i ogłasza listę klasyfikacyjną 
egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej, zawierającą imiona i 
nazwiska aplikantów, liczbę uzyskanych punktów i liczbę porządkową 
wskazującą miejsce na liście.  

2. Warunkiem umieszczenia na liście, o której mowa w ust. 1, jest złożenie 
egzaminu sędziowskiego z wynikiem pozytywnym. O kolejności miejsca 
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na liście decyduje suma punktów stanowiąca sumę ocen uzyskanych przez 
aplikanta z egzaminu sędziowskiego.  

3. Absolwent aplikacji sędziowskiej (aplikant aplikacji sędziowskiej po 
złożonym z wynikiem pozytywnym egzaminem sędziowskim) zostaje 
zatrudniony na stanowisku referendarza sądowego lub za zgodą absolwenta 
na stanowisko asystenta sędziego. Pierwszeństwo zatrudnienia wynika z 
kolejności miejsca na liście, o której mowa w ust. 1. 

4. W przypadku równej liczby punktów o kolejności miejsca na liście, o 
której mowa w ust. 2, decyduje suma punktów uzyskanych przez aplikanta 
ze wszystkich sprawdzianów i łącznej oceny z przebiegu praktyk, 
stanowiącej średnią arytmetyczną ocen wystawioną przez patronów 
poszczególnych praktyk.  

5. Jeżeli dwóch lub więcej absolwentów aplikacji sędziowskiej uzyska taką 
samą liczbę punktów, w przypadku podsumowania punktów i ocen, o 
których mowa w ust. 4, o kolejności miejsca na liście decyduje suma 
punktów uzyskanych przez aplikanta ze wszystkich sprawdzianów 
przeprowadzonych w trakcie aplikacji sędziowskiej. Przepis art. 18 ust. 2 
stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku, gdy o wolne stanowisko referendarza sądowego lub 
asystenta sędziego ubiegają się absolwenci aplikacji sędziowskiej 
umieszczeni na różnych listach klasyfikacyjnych, pierwszeństwo w 
zatrudnieniu przysługuje temu aplikantowi, który uzyskał wyższą liczbę 
punktów stanowiącą sumę ocen uzyskanych przez aplikanta z egzaminu 
sędziowskiego. Przepisy ust. 3–5 stosuje się odpowiednio. 

7. Absolwenta aplikacji sędziowskiej zwalnia się z obowiązku uczestniczenia 
w procedurze konkursowej dotyczącej naboru na stanowisko referendarza 
sądowego lub asystenta sędziego. Przysługuje mu pierwszeństwo 
zatrudnienia. 

8. W terminie 14 dni od dnia zakończenia aplikacji Dyrektor Krajowej Szkoły 
wydaje aplikantowi dyplom ukończenia aplikacji sędziowskiej.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

2) w art. 1 w pkt 3 w art. 35 dodać ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Minister Sprawiedliwości publikuje niezwłocznie po otrzymaniu na stronie 
internetowej ministerstwa sprawiedliwości przesłane przez prezesów sądów 
ogłoszenia o konkursach na stanowiska referendarza sądowego oraz asystenta 
sędziego. Publikacja na stronie internetowej następuje niezwłocznie, ale nie później 
niż w 3 dni od otrzymania informacji przesłanej pocztą elektroniczną przez prezesa 
danego sądu.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

Uwaga: Poprawkę nr 2 należy głosować łącznie z poprawką nr 5. 
 



3) w art. 1 w pkt 3 w art. 35 dodać ust. 10 w brzmieniu: 

10. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury sprawuje nadzór szkoleniowy nad 
absolwentami aplikacji sędziowskiej w trakcie pierwszych 4 lat zatrudnienia na 
stanowisku referendarza lub asystenta, ale nie dłużej niż do dnia powołania 
absolwenta aplikacji sędziowskiej na stanowisko sędziego lub asesora sądowego. W 
ramach czynności nadzorczych Krajowa Szkoła organizuje cyklicznie raz na 3 
miesiące tygodniowe zjazdy absolwentów, w trakcie których uczestniczą oni w 
szkoleniach, przygotowujących do pracy na stanowiskach sędziego lub asesora 
sądowego. Plan szkoleń opracowuje Rada Programowa Krajowej Szkoły. 
Uczestnictwo absolwentów aplikacji sędziowskiej w zjazdach jest obowiązkowe. Na 
okresy zjazdu otrzymują oni dodatkowy, płatny urlop szkoleniowy.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

4) w art. 1 po pkt 5 dodać pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) w art. 44 w ust. 1 uchyla się pkt 2;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

5) w art. 2 po pkt 2 dodać pkt 3 w brzmieniu: 

„3) w art. 155a § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Prezes przesyła niezwłocznie informację o konkursie do Ministra 
Sprawiedliwości pocztą elektroniczną, informuje o konkursie przez umieszczenie 
ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie sądu, we właściwym 
ze względu na siedzibę sądu urzędzie pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej, 
oraz może poinformować w inny sposób, w szczególności przez umieszczenie 
ogłoszenia w prasie.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 

 

6) art. 3 nadać brzmienie: 

„Art. 3. Do aplikantów aplikacji sędziowskiej, którzy rozpoczęli szkolenie na aplikacji 
sędziowskiej przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy 
dotychczasowe.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 6 powoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 7 i 8. 
 
 

 



7) art. 3 nadać brzmienie: 

„Art. 3. Do aplikantów aplikacji sędziowskiej, którzy złożyli z wynikiem pozytywnym 
egzamin sędziowski w latach 2013–2014 stosuje się przepisy 
dotychczasowe.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 7 powoduje bezprzedmiotowość poprawki nr  8. 
 

8) art. 3 nadać brzmienie: 

„Art. 3. Do aplikantów aplikacji sędziowskiej, którzy złożyli z wynikiem pozytywnym 
egzamin sędziowski w 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.”. 

– KP SLD 
– odrzucić 

 

Uwaga: Przyjęcie niektórych poprawek spowoduje zmianę numeracji jednostek 
redakcyjnych. 
 

 
 

 
Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. 
 
 
 

Sprawozdawca Zastępca Przewodniczącego Komisji 
 

 /-/ Elżbieta Achinger /-/ Stanisław Piotrowicz 
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Warszawa, 9 czerwca 2014 r. 

Pani Stanisława Prząd~ 
Jłn:ewodnicząca Komisji Sprawiedłiwo§ci · 
i Praw Człowieka 
. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

opinia o zgodności· z prawem Unii EuropejskieJ poprawek do pro]ektil uSta!AfY o. zmiorl!e · 
. ustawy o Krajowe] Szkole Sądownictwa i-Prokuratury oraz ustawy- Prawo o ustroju sqd6w 
· powszedmych ujętych . w dodatkowym ~prawożcianiu Komisji Sprawiedliwoki i Praw 
Człowieka. {druk.: nr 242Ż-A) wyrażona ~~~ podstawie ar:t. 13 ust. 3 pkt 3 ustaviy z dnia :4 
września 1997 r. o działach administracji r:rąd~wej {Dz. u. z 2007 r. Nr 65, poz~ 43.7 z pół~. 
zm.) w twiąiku :z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1.Regulaminu Sejm~ przez ministra włakiwego· 
do spraw członkostwa RzeczypospoliteJ Polskiej w unii Europej~ktej · · · · 

Szanowna Pani Przewodnicząca, 

Poprawkl ni~ są .objęte prawem Unii Europejskiej. 

Do Wiadomości: 
Pan Marek Biemacl<i 
Minister Sprawiedliwości 

z powoźoniem 
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