Druk nr 1591-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja
DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

o poselskim projekcie ustawy – Prawo o ustroju
sądów powszechnych oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 1491)
Sejm na 43. posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2017 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1591 do Komisji
Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia wniosku oraz poprawek zgłoszonych
w drugim czytaniu.
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu wniosku oraz poprawek
na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2017 r.
wnosi:
Wysoki Sejm raczy wniosek i następujące poprawki:
odrzucić projekt ustawy
– KP PO
– KP UED
– KP Nowoczesna
– odrzucić
1) w art. 1 skreślić pkt 2;
– KP PO
– odrzucić
Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 1 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 2.
2) w art. 1 pkt 2 nadać brzmienie:
„2) po art. 9a dodaje się art. 9aa w brzmieniu:
„Art. 9aa. Uprawnienia Ministra Sprawiedliwości przewidziane niniejszą ustawą mogą
zostać powierzone sekretarzowi stanu lub podsekretarzowi stanu w
Ministerstwie Sprawiedliwości. Powierzenie uprawnień nie może dotyczyć
spraw określonych w dziale I i II ustawy.”;”;
– KP Nowoczesna
– odrzucić

3) w art. 1 skreślić pkt 3;
– KP Nowoczesna
– KP PO
– odrzucić
4) w art. 1 w pkt 5:
a) w lit. a w § 1 pkt 3 nadać brzmienie:
„3) plan zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych”,
b) lit. b nadać brzmienie:
„b) po § 4 dodaje się § 4a–4d w brzmieniu:
„§ 4a. Przeniesienie sędziego do innego wydziału lub powierzenie mu
obowiązków w innym wydziale wymaga zgody sędziego.
§ 4b. Nie wymaga zgody sędziego przeniesienie go do innego wydziału, jeżeli:
1) przeniesienie następuje do wydziału, w którym rozpoznaje się sprawy
z tego samego zakresu, a wydział ten znajduje się w tej samej
miejscowości, w której sędzia dotychczas pełnił służbę;
2) żaden inny sędzia w wydziale, z którego następuje przeniesienie, nie
wyraził zgody na przeniesienie, a przeniesienie dokonywane jest na
okres do 6 miesięcy do wydziału, który znajduje się w tej samej
miejscowości, w której sędzia dotychczas pełnił służbę;
3) przenoszony sędzia jest przydzielony do wydziału, o którym mowa w
§ 2.
§ 4c. Przepisów § 4b pkt 1 i 2 nie stosuje się do sędziego, którego w okresie
trzech lat przeniesiono do innego wydziału bez jego zgody. Przy przeniesieniu
sędziego do innego wydziału bez jego zgody w przypadku, o którym mowa w
§ 4b pkt 2, bierze się pod uwagę w szczególności staż pracy sędziów w
wydziale, z którego następuje przeniesienie i specjalizację sędziów w
wydziale, z którego następuje przeniesienie w zakresie spraw
rozpoznawanych w wydziale do którego następuje przeniesienie.
§ 4d. Do asesorów sądowych przepisy § 4a–4c stosuje się odpowiednio.”;”;
– KP Nowoczesna
– odrzucić
5) w art. 1 skreślić pkt 6;
– KP PO
– odrzucić
Uwaga: Poprawki nr 5 i 41 należy głosować łącznie.
Uwaga: Przyjęcie poprawek nr 5 i 41 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 6.

6) w art. 1 pkt 6 nadać brzmienie:
„6) art. 23–25 otrzymują brzmienie:
„Art. 23. § 1. Prezesa sądu apelacyjnego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród
dwóch kandydatów przedstawionych przez właściwe zgromadzenie ogólne
sędziów apelacji, wybranych spośród sędziów sądu apelacyjnego.
Zgromadzeniu ogólnemu sędziów apelacji, na którym ma być dokonany
wybór kandydatów na prezesa sądu apelacyjnego, przewodniczy
niekandydujący sędzia wybrany na tym zgromadzeniu. Zgromadzenie ogólne
sędziów apelacji przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości dwóch kandydatów
w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji Ministra Sprawiedliwości o
zamiarze powołania nowego prezesa. Brak wskazania kandydatów w terminie,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, uprawnia Ministra Sprawiedliwości do
powołania prezesa sądu apelacyjnego spośród sędziów sądu apelacyjnego.
§ 2. Wiceprezesa sądu apelacyjnego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród
sędziów sądu apelacyjnego na wniosek prezesa tego sądu.
Art. 24. § 1. Prezesa sądu okręgowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród
dwóch kandydatów przedstawionych przez właściwe zgromadzenie ogólne
sędziów okręgu, wybranych spośród sędziów sądu apelacyjnego lub
okręgowego. Zgromadzeniu ogólnemu sędziów okręgu, na którym ma być
dokonany wybór kandydatów na prezesa sądu okręgowego, przewodniczy
niekandydujący sędzia wybrany na tym zgromadzeniu. Zgromadzenie ogólne
sędziów okręgu przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości dwóch kandydatów
w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji Ministra Sprawiedliwości o
zamiarze powołania nowego prezesa. Brak wskazania kandydatów w terminie,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, uprawnia Ministra Sprawiedliwości do
powołania prezesa sądu okręgowego spośród sędziów sądu apelacyjnego albo
sądu okręgowego.
§ 2. Wiceprezesa sądu okręgowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród
sędziów sądu okręgowego, na wniosek prezesa tego sądu.
Art. 25. § 1. Prezesa sądu rejonowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród
dwóch kandydatów przedstawionych przez zebranie sędziów danego sądu,
wybranych spośród sędziów sądu okręgowego lub rejonowego. Zebraniu
sędziów danego sądu, na którym ma być dokonany wybór kandydatów na
prezesa sądu rejonowego, przewodniczy niekandydujący sędzia wybrany na
tym zebraniu. Zebranie sędziów danego sądu przedstawia Ministrowi
Sprawiedliwości dwóch kandydatów w terminie 30 dni od dnia otrzymania
informacji Ministra Sprawiedliwości o zamiarze powołania nowego prezesa.
Brak wskazania kandydatów w terminie, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, uprawnia Ministra Sprawiedliwości do powołania prezesa sądu
rejonowego spośród sędziów sądu okręgowego albo sądu rejonowego.
§ 2. Wiceprezesa sądu rejonowego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród
sędziów sądu okręgowego albo sądu rejonowego, na wniosek prezesa tego
sądu.”.”;
– KP Nowoczesna
– odrzucić

7) w art. 1 skreślić pkt 7;
– KP PO
– odrzucić
Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 7 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 8, 9, 31 i 35.

8) w art. 1 w pkt 7 w art. 27 § 1–5 nadać brzmienie:
„§ 1. Prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra
Sprawiedliwości w toku kadencji w przypadku:
1) rażącego lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków
służbowych, w szczególności skutkujących oczywiście wadliwą pracą
sądu;
2) gdy dalsze pełnienie funkcji z innych powodów nie da się pogodzić z
dobrem wymiaru sprawiedliwości;
3) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji.
§ 2. Odwołanie prezesa albo wiceprezesa sądu następuje za zgodą Krajowej
Rady Sądownictwa. Wniosek o zgodę na odwołanie prezesa albo wiceprezesa
sądu Minister Sprawiedliwości przedstawia wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Po otrzymaniu wniosku Ministra Sprawiedliwości, Krajowa Rada
Sądownictwa może zawiesić prezesa albo wiceprezesa sądu w pełnieniu
czynności. Przepis art. 22b § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Niewydanie przez Krajową Radę Sądownictwa zgody na odwołanie prezesa
albo wiceprezesa sądu w terminie czterdziestu pięciu dni od dnia
przedstawienia przez Ministra Sprawiedliwości wniosku w tym zakresie
oznacza brak zgody Krajowej Rady Sądownictwa na odwołanie prezesa albo
wiceprezesa sądu, którego dotyczył wniosek.
§ 5. W przypadku złożenia przez prezesa albo wiceprezesa sądu rezygnacji z
pełnionej funkcji w toku kadencji, Minister Sprawiedliwości odwołuje go bez
konieczności uzyskania zgody, o której mowa § 2.”;
– KP Nowoczesna
– odrzucić
Uwaga: Poprawki nr 8, 9, 31 i 35 należy głosować łącznie.
Uwaga: Przyjęcie poprawek nr 8, 9, 31 i 35 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 10, 30
i 42.

9) w art. 1 w pkt 12 w art. 37d § 1–3 nadać brzmienie:
„§ 1. Sędziego wizytatora powołuje prezes sądu apelacyjnego, na okres czterech
lat, spośród sędziów posiadających co najmniej dziesięcioletni staż pracy na
stanowisku sędziego. Przed powołaniem sędziego wizytatora prezes sądu
apelacyjnego zasięga opinii Ministra Sprawiedliwości i kolegium sądu
apelacyjnego.

§ 2. Przy wyrażaniu opinii bierze się pod uwagę doświadczenie, przebieg służby
oraz osiągnięcia zawodowe kandydata na sędziego wizytatora, a także
względy organizacyjne, w szczególności potrzebę powoływania sędziego
wizytatora w danym sądzie. Negatywne opinie Ministra Sprawiedliwości i
kolegium sądu apelacyjnego są dla prezesa sądu apelacyjnego wiążące. W
przypadku wyrażenia opinii pozytywnej i negatywnej prezes sądu
apelacyjnego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu drugiej opinii może
wystąpić do Krajowej Rady Sądownictwa z wnioskiem o wyrażenie
ostatecznej opinii. Krajowa Rada Sądownictwa w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosku prezesa sądu apelacyjnego wyraża ostateczną opinię o
kandydacie na sędziego wizytatora. Negatywna ostateczna opinia wyrażona
przez Krajową Radę Sądownictwa jest dla prezesa sądu apelacyjnego wiążąca.
§ 3. Jeżeli Minister Sprawiedliwości lub kolegium sądu apelacyjnego, w terminie
trzydziestu dni od dnia przedstawienia przez prezesa sądu apelacyjnego
zamiaru powołania sędziego wizytatora, a Krajowa Rada Sądownictwa, w
terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania wniosku prezesa sądu
apelacyjnego o wydanie ostatecznej opinii, nie wyrazi opinii, uważa się, że
opinia jest pozytywna.”;
– KP Nowoczesna
– odrzucić
10)

w art. 1 w pkt 12 w art. 37d w § 2 skreślić zdanie drugie;

– KP PiS
– KP PO
– przyjąć
11)

w art. 1 w pkt 13 w lit. b skreślić § 9;

– KP Nowoczesna
– odrzucić
12)

w art. 1 skreślić pkt 14;

– KP PO
– odrzucić
Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 12 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 13.
13)

w art. 1 w pkt 14:
a) lit. a nadać brzmienie:
„a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§

1. Minister Sprawiedliwości,
administracyjnego:

w

ramach

zewnętrznego

nadzoru

1) dokonuje analizy informacji rocznych o działalności sądów, o których
mowa w art. 37h § 1, a wnioski z tej analizy przedstawia pod rozwagę
prezesa danego sądu apelacyjnego;

2) ustala ogólne kierunki wewnętrznego nadzoru administracyjnego
wykonywanego przez prezesów sądów apelacyjnych;
3) kontroluje wykonywanie obowiązków nadzorczych przez prezesów
sądów apelacyjnych oraz wydaje stosowne zarządzenia.”,”,
b) w lit. b w § 3 zdaniu drugiemu nadać brzmienie:
„Czynności przeprowadzane są przez sędziów wizytatorów z obszaru innej
apelacji.”;
– KP Nowoczesna
– odrzucić
14)

w art. 1 skreślić pkt 15;

– KP PO
– odrzucić
Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 14 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 15.

15)

w art. 1 w pkt 15 skreślić § 5;

– KP Nowoczesna
– odrzucić
16)

w art. 1 w pkt 16 w lit. c:
a) § 10 nadać brzmienie:
„§ 10. W przypadku złożenia zastrzeżenia prezes sądu, któremu informacja została
złożona, w terminie miesiąca od dnia złożenia zastrzeżenia zmienia ocenę albo
przekazuje sprawę do rozpoznania Krajowej Radzie Sądownictwa. Krajowa Rada
Sądownictwa zmienia albo utrzymuje w mocy ocenę.”,
b) skreślić § 11 i 12;

– KP Nowoczesna
– odrzucić
17)

w art. 1 w pkt 18 skreślić lit. b;

– KP PO
– odrzucić
18)

w art. 1 w pkt 22 w art. 53c po § 2 dodać § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. Sąd ma prawo odmówić przedstawienia akt sprawy Ministrowi
Sprawiedliwości w sytuacji istnienia prawdopodobieństwa, że przedstawienie
akt przyczyni się do powstania bądź zwiększenia przewlekłości postępowania
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na
naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu
przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i
postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2016 r. poz.
1259 z późn. zm.).”;

– KP Nowoczesna
– odrzucić

19)

w art. 1 w pkt 25 lit. a nadać brzmienie:
„a) § 1 i 1a otrzymują brzmienie:
„§ 1. Na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego może być powołany sędzia
sądu powszechnego lub sądu wojskowego, który posiada co najmniej
ośmioletni okres pracy na stanowisku sędziego lub prokuratora, w tym co
najmniej trzyletni okres pracy na stanowisku sędziego sądu okręgowego,
sędziego wojskowego sądu okręgowego, prokuratora prokuratury okręgowej
lub prokuratora prokuratury regionalnej lub apelacyjnej.
§ 1a. Na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego może być powołany również
prokurator, który posiada co najmniej ośmioletni okres pracy na stanowisku
prokuratora lub sędziego, w tym co najmniej trzyletni okres pracy na
stanowisku prokuratora prokuratury okręgowej, prokuratora wojskowej
prokuratury okręgowej, sędziego sądu okręgowego, sędziego wojskowego
sądu okręgowego lub prokuratora prokuratury regionalnej lub prokuratora
prokuratury apelacyjnej, Prokuratury Krajowej, Prokuratury Generalnej,
Naczelnej Prokuratury Wojskowej lub prokuratora Instytutu Pamięci
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.”,”;

– KP Nowoczesna
– odrzucić
20)

w art. 1 skreślić pkt 26;

– KP PO
– odrzucić
Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 20 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 21, 22 i 40.

21)

w art. 1 w pkt 26 skreślić lit. b i c;

– KP Nowoczesna
– odrzucić
Uwaga: Poprawki nr 21 i 40 należy głosować łącznie.
Uwaga: Przyjęcie poprawek nr 21 i 40 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 22.

22)

w art. 1 w pkt 26 w lit. b, w § 1b zdaniu pierwszemu nadać brzmienie:
„Minister Sprawiedliwości może wyrazić zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska
sędziego, mając na względzie racjonalne wykorzystanie kadr sądownictwa
powszechnego oraz potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami poszczególnych
sądów.”;

– KP PiS
– przyjąć
23)

w art. 1:
a) skreślić pkt 28,

b) po pkt 37 dodać pkt 37a w brzmieniu:
„37a) w art. 94:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W okresie nieobecności w pracy z powodu choroby sędzia otrzymuje
80% wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres roku. Do okresu
tego wlicza się okresy poprzedniej przerwy w pełnieniu służby z powodu
choroby lub płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli okres
czynnej służby nie przekroczył 30 dni. Po upływie roku w okresie dalszej
nieobecności w pracy z powodu choroby sędzia otrzymuje 50%
wynagrodzenia.”,
b) w § 1a część wspólna otrzymuje brzmienie:
„– sędzia zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż
przez okres roku; przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się.”;”,
c) po pkt 38 dodać pkt 38a w brzmieniu:
„38a) po art. 94c dodaje się art. 94d–94g w brzmieniu:
„Art. 94d. § 1. Sędziego, który nie pełnił służby z powodu choroby lub płatnego urlopu
dla poratowania zdrowia przez okres roku, ustalony zgodnie z art. 94 § 1
zdanie drugie i złożył wniosek o skierowanie na badanie lekarza orzecznika
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Minister Sprawiedliwości kieruje na to
badanie.
§ 2. Minister Sprawiedliwości może także z urzędu skierować sędziego, o którym
mowa w § 1, na badanie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.
§ 3. W przypadku wydania przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych orzeczenia o dalszej niezdolności do pełnienia obowiązków
sędziego, gdy leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności
do pracy, Minister Sprawiedliwości udziela sędziemu urlopu rehabilitacyjnego
na czas od miesiąca do trzech miesięcy.
§ 4. W okresie urlopu rehabilitacyjnego, co miesiąc od daty wydania orzeczenia,
o którym mowa w § 3, sędzia jest obowiązany poddać się badaniu
kontrolnemu lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który
wydaje orzeczenie o dalszej niezdolności do pełnienia obowiązków sędziego
albo o zdolności do pełnienia obowiązków sędziego, chyba że Minister
Sprawiedliwości, udzielając urlopu rehabilitacyjnego, zwolni sędziego z tego
obowiązku.
§ 5. Orzeczenia, o których mowa w § 3 i 4, lekarz orzecznik Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych doręcza zainteresowanemu sędziemu oraz
prezesowi sądu okręgowego albo sądu apelacyjnego, a także Ministrowi
Sprawiedliwości.
§ 6. Od orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o
którym mowa w § 3 i 4, sędziemu przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia tego
orzeczenia.
§ 7. Koszty badania i wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika oraz komisję
lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokrywa Skarb Państwa ze
środków pozostających w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości.

Art. 94e. § 1. Listę lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
uprawnionych do przeprowadzania badań, o których mowa w art. 94d § 1, 2 i
4, wraz ze wskazaniem ich specjalizacji, ustala Minister Sprawiedliwości
w porozumieniu z Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
§ 2. W przypadkach, o których mowa w art. 94d § 1, 2 i 4, lekarza orzecznika
wskazuje Minister Sprawiedliwości z listy, o której mowa w § 1, biorąc pod
uwagę jego specjalizację oraz mając na względzie potrzebę zapewnienia
niezwłocznego przeprowadzenia badania.
Art. 94f. W okresie urlopu rehabilitacyjnego sędziemu przysługuje 80% wynagrodzenia.
Art. 94g. § 1. Niepoddanie się przez sędziego badaniu lekarza orzecznika Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 94d § 4, powoduje
obniżenie wynagrodzenia do wysokości 50%.
§ 2. Jeżeli sędzia lub inna osoba wykaże, że niepoddanie się badaniu, o którym
mowa w art. 94d § 4, nastąpiło z przyczyn niezależnych od sędziego, Minister
Sprawiedliwości nakazuje wypłatę sędziemu równowartości niewypłaconej
części wynagrodzenia.”;
– KP PiS
– przyjąć
Uwaga: Poprawki nr 23, 33, 37, 44 i 45 należy głosować łącznie.
Uwaga: Przyjęcie poprawek nr 23, 33, 37, 44 i 45 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr
24, 25, 34 i 43.
24)

w art. 1 w pkt 28 art. 71d nadać brzmienie:
„Art. 71d. § 1. Listę lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
uprawnionych do przeprowadzania badań, o których mowa w art. 71a § 1, art.
71b i art. 71c § 3, ustala Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
§ 2. W przypadkach, o których mowa w art. 71a § 1, art.71b i art. 71c § 3, lekarza
orzecznika wskazuje Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z listy, o
której mowa w § 1.”;

– KP PO
– odrzucić
Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 24 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 25.

25)

w art. 1 w pkt 28:
a) art. 71d nadać brzmienie:
„Art. 71d. Do przeprowadzania badań, o których mowa w art. 71a § 1, art. 71b i art. 71c
§ 3, przepisy art. 70 § 3a i 4 stosuje się odpowiednio.”,
b) art. 71f nadać brzmienie:
„Art. 71f. § 1. Sędzia, który nie poddał się badaniom, o których mowa w art.
71a § 1, art. 71b i art. 71c § 3, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

§ 2. Jeżeli okaże się, że niepoddanie się badaniom, o których mowa w art. 71a
§ 1, art. 71b i art. 71c § 3, nastąpiło z przyczyn niezależnych od sędziego,
postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się, a wszczęte umarza.”;
– KP Nowoczesna
– odrzucić
26)

w art. 1 skreślić pkt 30 i 31;

– KP Nowoczesna
– odrzucić
Uwaga: Poprawki nr 26 i 46 należy głosować łącznie.

27)

w art. 1 pkt 32 nadać brzmienie:
„32) w art. 82a dodaje się § 5 w brzmieniu:
„§ 5. Sędzia, o ile jest to możliwe, najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem szkolenia
lub korzystania z innej formy doskonalenia zawodowego, zawiadamia o tym
prezesa właściwego sądu, jeżeli w związku z korzystaniem z doskonalenia
zawodowego będzie przebywał więcej niż pięć dni roboczych poza miejscowością
będącą siedzibą sądu, w którym pełni służbę i o ile nieobecność z tego powodu
wpłynie na tok prowadzonych przez niego spraw lub pełnienie obowiązków
służbowych wynikających z podziału czynności. Prezes sądu rejonowego
zawiadamia prezesa przełożonego sądu okręgowego, prezes sądu okręgowego
prezesa przełożonego sądu apelacyjnego, zaś prezes sądu apelacyjnego Ministra
Sprawiedliwości.”;”;

– KP Nowoczesna
– odrzucić
28)

w art. 1 skreślić pkt 34;

– KP PO
– odrzucić
29)

w art. 1 w pkt 50 skreślić art. 175f i art. 175g;

– KP Nowoczesna
– KP PO
– odrzucić
Uwaga: Poprawki nr 29, 32 i 36 należy głosować łącznie.

30)

skreślić art. 5;

– KP PO
– odrzucić
Uwaga: Poprawki nr 30 i 42 należy głosować łącznie.

31)

w art. 5 w pkt 1:
a) skreślić lit. a i b,
b) lit. c–f nadać brzmienie:
„c) w § 5:
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Prezes sądu wojskowego i jego zastępca mogą być odwołani przez
Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej w toku kadencji w przypadku:”,
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) rażącego lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków
służbowych, w szczególności skutkujących oczywiście wadliwą pracą
sądu;”,
– dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji.”,
d) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Odwołanie prezesa sądu wojskowego albo jego zastępcy następuje
za zgodą Krajowej Rady Sądownictwa. Wniosek o zgodę na
odwołanie prezesa sądu wojskowego albo jego zastępcy Minister
Sprawiedliwości składa w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej wraz z uzasadnieniem.”,
e) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:
„§ 6a. Po otrzymaniu wniosku Ministra Sprawiedliwości złożonego w
porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, Krajowa Rada
Sądownictwa może zawiesić prezesa sądu wojskowego albo jego
zastępcę w pełnieniu czynności. Przepis art. 22b § 2 ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych stosuje się
odpowiednio.”,
f) § 7 i 8 otrzymują brzmienie:
„§ 7. Niewydanie przez Krajową Radę Sądownictwa zgody na odwołanie
prezesa sądu wojskowego albo jego zastępcy w terminie czterdziestu
pięciu dni od dnia przedstawienia przez Ministra Sprawiedliwości w
porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej wniosku w tym
zakresie oznacza brak zgody Krajowej Rady Sądownictwa na
odwołanie prezesa sądu wojskowego albo jego zastępcy.
§ 8. W przypadku złożenia przez prezesa sądu wojskowego albo jego
zastępcę rezygnacji z pełnionej funkcji w toku kadencji, Minister
Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej
odwołuje go bez konieczności uzyskania zgody, o której mowa §
6.”;”;

– KP Nowoczesna
– odrzucić

32)

skreślić art. 6;

– KP Nowoczesna
– KP PO
– odrzucić
33)

w art. 7:
a) skreślić pkt 2,
b) pkt 3 nadać brzmienie:
„3) w art. 45:
a) uchyla się § 4,
b) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. W okresie nieobecności w pracy z powodu choroby sędzia otrzymuje 80%
wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres roku. Do okresu tego wlicza
się okresy poprzedniej przerwy w pełnieniu służby z powodu choroby lub
płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli okres czynnej służby nie
przekroczył 30 dni. Po upływie roku w okresie nieobecności w pracy z
powodu choroby sędzia otrzymuje 50% wynagrodzenia.”,
c) w § 5a część wspólna otrzymuje brzmienie:
„– sędzia zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez
okres roku; przepis § 5 zdanie drugie i trzecie stosuje się.”,
d) dodaje się § 9 w brzmieniu:
„§ 9. Sędziemu może zostać udzielony urlop rehabilitacyjny na zasadach
określonych w art. 94d–94g ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju
sądów powszechnych.”;

– KP PiS
– przyjąć
34)

w art. 7 w pkt 2:
a) skreślić art. 32d,
b) art. 32f nadać brzmienie:
„Art. 32f. § 1. Sędzia, który nie poddał się badaniom, o których mowa w art. 32a § 1, art.
32b i art. 32c § 3, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.
§ 2. Jeżeli okaże się, że niepoddanie się badaniom, o których mowa w art. 32a § 1,
art. 32b i art. 32c § 3, nastąpiło z przyczyn niezależnych od sędziego
postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się, a wszczęte umarza.”;

– KP Nowoczesna
– odrzucić
35)

art. 9 nadać brzmienie:
„Art. 9. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z
2016 r., poz. 976 i 2261) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 3 w ust. 2:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wyraża zgodę w sprawie odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu
powszechnego oraz prezesa albo zastępcy prezesa sądu
wojskowego;”,
b) w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) wyraża ostateczną opinię o kandydacie na sędziego wizytatora.”;
2) w art. 39 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w
brzmieniu:
„2. O złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący
zawiadamia w terminie 14 dni Ministra Sprawiedliwości.”.”;
– KP Nowoczesna
– odrzucić
36)

w art. 10 skreślić pkt 1;

– KP Nowoczesna
– KP PO
– odrzucić
37)

w art. 10:
a) po pkt 8 dodać pkt 8a w brzmieniu:
„8a) w art. 115:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W okresie nieobecności w pracy z powodu choroby prokurator otrzymuje
80% wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres roku. Do okresu tego
wlicza się okresy poprzedniej przerwy w pełnieniu służby z powodu choroby
lub płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli okres czynnej służby nie
przekroczył 30 dni. Po upływie roku w okresie nieobecności w pracy z
powodu choroby prokurator otrzymuje 50% wynagrodzenia.”,
b) w § 2 część wspólna otrzymuje brzmienie:
„– prokurator zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż
przez okres roku; przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się.”;”,
b) w pkt 9, w art. 127 w § 1 zdaniu pierwszemu nadać brzmienie:
„Do prokuratorów stosuje się odpowiednio przepisy art. 69–71, art. 73, art. 74,
art. 76, art. 85 § 4, art. 94d–94g, art. 99–102 i art. 104 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, jeżeli przepisy niniejszej
ustawy nie stanowią inaczej.”;

– KP PiS
– przyjąć
38)

skreślić art. 11;

– KP Nowoczesna
– odrzucić

39)

skreślić art. 13;

– KP PO
– odrzucić
40)

skreślić art. 16;

– KP Nowoczesna
– odrzucić
41)

skreślić art. 17;

– KP Nowoczesna
– odrzucić
42)

skreślić art. 18;

– KP Nowoczesna
– KP PO
– odrzucić
43)

skreślić art. 19;

– KP Nowoczesna
– KP PO
– odrzucić
44)

art. 19 nadać brzmienie:
„Art. 19. Do sędziów oraz prokuratorów, których okres niepełnienia służby z powodu
choroby lub płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w dniu wejścia w życie
niniejszej ustawy wynosi rok lub więcej, stosuje się przepisy dotychczasowe
do czasu powrotu do pełnienia czynnej służby. W przypadku powrotu do
czynnej służby, przy ustalaniu okresów poprzedniej przerwy w pełnieniu
służby z powodu choroby lub płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, o
których mowa w art. 94 § 1 ustawy zmienianej w art. 1, art. 45 § 5 ustawy
zmienianej w art. 7 oraz art. 115 § 1 ustawy zmienianej w art. 10, uwzględnia
się okresy przerwy przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli okres czynnej
służby nie przekroczył 30 dni.”;

– KP PiS
– przyjąć
45)

skreślić art. 20;

– KP Nowoczesna
– KP PiS
– przyjąć

46)

skreślić art. 23;

– KP Nowoczesna
– odrzucić
47)

art. 28 nadać brzmienie:
„Art. 28. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”.

– KP Nowoczesna
– odrzucić

Warszawa, dnia 8 czerwca 2017 r.
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