
 

 
Druk nr 2070-A       

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 
 
 
 
 

 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE  
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 

o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych 
innych ustaw (druk nr 2002)  
 

Sejm na 53. posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2017 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2070 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 6 grudnia 2017 r. 

wnosi:  

Wysoki Sejm  raczy wniosek i następujące poprawki: 
 

odrzucić projekt ustawy; 
– KP PO 
– KP UED 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

 
 
1) w art. 1 pkt 1, w art. 9a ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Dokonując wyboru, o którym mowa w ust. 1, Sejm, uwzględnia potrzebę reprezentacji 
w Radzie sędziów poszczególnych rodzajów i szczebli sądów.”; 

– KP Kukiz’15 
– odrzucić 

 
 



2) w art. 1 w pkt 1 w art. 9a w ust. 3 zdaniu pierwszemu nadać brzmienie: 
 „Wspólna kadencja nowych członków Rady wybranych spośród sędziów rozpoczyna się z 

dniem następującym po dniu, w którym dokonano ich wyboru.”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 
3) w art. 1: 

a) skreślić pkt 2–5, 
b) skreślić pkt 9, 
c) w pkt 10: 

– w lit. b w ust. la po wyrazie „sędziowie” dodać wyrazy „ani członkowie Rady 
niebędący sędziami”, 

– lit. c nadać brzmienie: 
„c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:  

„2a. Wyznaczając zespół Przewodniczący Rady zawiadamia wszystkich, 
niewchodzących w skład zespołu, członków Rady o jego powołaniu oraz 
informuje o sprawach indywidualnych przekazanych zespołowi w celu 
przygotowania ich do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady.”;”, 

d) skreślić pkt 12,”; 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

Uwaga: poprawki nr 3, 11–14 i 16 należy głosować łącznie 
 
4) w art. 1 w pkt 3: 

a) art. 11a w ust. 2 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) dwudziestu pięciu sędziów, z wyłączeniem sędziów w stanie spoczynku.”, 

b) w art. 11b: 
– ust. 7 i 8 nadać brzmienie: 

„7. Do zgłoszenia kandydata przez podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2 pkt 
2, załącza się wykaz sędziów popierających zgłoszenie, zawierający ich 
imiona, nazwiska, miejsca służbowe, numery ewidencyjne PESEL i 
własnoręcznie złożone podpisy.  

8. Marszałek Sejmu, w terminie trzech dni od dnia otrzymania zgłoszenia 
kandydata przez podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2 pkt 2, zwraca się 
na piśmie do Ministra Sprawiedliwości o potwierdzenie posiadania przez 
osoby popierające zgłoszenie statusu sędziego. Minister Sprawiedliwości 
potwierdza posiadanie przez osoby popierające zgłoszenie statusu sędziego w 
terminie trzech dni od dnia otrzymania pisma Marszałka Sejmu. Przepisy ust. 
5 i 6 stosuje się odpowiednio.”, 

– skreślić ust. 9, 
– ust. 10 nadać brzmienie: 

„10. Wzór zgłoszenia kandydata oraz wzory wykazu obywateli i wykazu 
sędziów popierających zgłoszenie kandydata na członka Rady ustala, w 
drodze zarządzenia, Marszałek Sejmu. Zarządzenie Marszałka Sejmu podlega 
obwieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”.”; 



– KP PiS 
– przyjąć 

 
 

5) w art. 1 w pkt 3, w art. 11a w ust. 3 dodać zdanie drugie w brzmieniu: 
„Podmioty, o których mowa w ust. 2, mogą złożyć więcej niż jedno zgłoszenie.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
6) w art. 1 w pkt 3: 

a) w art. 11a: 
– ust. 6 i 7 nadać brzmienie: 

„6. Marszałek Sejmu, w terminie trzech dni od dnia otrzymania zgłoszenia 
kandydata, zwraca się na piśmie do prezesa sądu właściwego dla zgłoszonego 
kandydata, a w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy prezesa: 

1) sądu rejonowego, sądu okręgowego albo wojskowego sądu 
garnizonowego – do prezesa sądu wyższej instancji, 

2) sądu apelacyjnego, wojewódzkiego sądu administracyjnego albo 
wojskowego sądu okręgowego – do wiceprezesa albo zastępcy prezesa 
tego sądu 

– z wnioskiem o sporządzenie i przekazanie, w terminie siedmiu dni od dnia 
otrzymania wniosku, informacji obejmującej dorobek orzeczniczy kandydata, 
w tym doniosłe społecznie lub precedensowe orzeczenia, i istotne informacje 
dotyczące kultury urzędowania, przede wszystkim ujawnione podczas 
wizytacji i lustracji. 

„7. W przypadku, gdy informacja, o której mowa w ust. 6, nie zostanie 
sporządzona w terminie, o którym mowa w ust. 6, Marszałek Sejmu zwraca 
się na piśmie do kandydata na członka Rady o sporządzenie przez niego tej 
informacji, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku Marszałka 
Sejmu. Kopię sporządzonej przez siebie informacji kandydat na członka Rady 
przekazuje, odpowiednio, prezesowi sądu właściwego dla zgłoszonego 
kandydata, prezesowi sądu wyższej instancji albo wiceprezesowi albo 
zastępcy prezesa sądu apelacyjnego, wojewódzkiego sądu administracyjnego 
albo wojskowego sądu okręgowego.”, 

– dodać ust. 8 i 9 w brzmieniu: 
„8. W przypadku niesporządzenia informacji, o której mowa w ust. 6, przez 

kandydata na członka Rady w terminie, o którym mowa w ust. 7, Marszałek 
Sejmu odmawia przyjęcia zgłoszenia. Postanowienie w tej sprawie wraz z 
uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi oraz kandydatowi 
na członka Rady. 

9. Informację, o której mowa w ust. 6, Marszałek Sejmu załącza do zgłoszenia 
kandydata.”, 

b) w art. 11e w ust. 1 wyrazy „art. 11a ust. 2–7” zastąpić wyrazami „art. 11a ust. 2–9”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

 



7) w art. 1 w pkt 3, art. 11d nadać brzmienie: 
„Art. 11d. 1. Jeżeli Sejm, w terminie 90 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia, o którym 

mowa w art. 11a w ust. 1, nie wybierze na wspólną czteroletnią kadencję, 
zgodnie z art. 9a ust. 1, piętnastu członków Rady, wybieranych spośród 
sędziów, albo wybierze mniej niż piętnastu członków Rady, wyboru na wolne 
stanowiska członków Rady dokonuje się w wyborach powszechnych spośród 
kandydatur zgłoszonych uprzednio w trybie art. 11a. 

2. Wybory na członków Rady zarządza Marszałek Sejmu w terminie 3 miesięcy 
od dnia, w którym upłynął termin, o którym mowa w ust. 1. 

3. Członkami Rady zostaje tyle osób ile brakuje do 15 członków, które 
otrzymały kolejno największą liczbę głosów. 

4. Kadencja dotychczasowych członków Rady jest wydłużana do czasu 
zaprzysiężenia nowych członków Rady. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą w zakresie wyborów 
członków Rady w wyborach powszechnych mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. 2017.15 j.t. ze 
zm.)”; 

– KP Kukiz’15 
– odrzucić 

 
8) w art. 1 pkt 6 nadać brzmienie: 

„6) w art. 20 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu: 
„Obrady są transmitowane za pośrednictwem Internetu, chyba że Rada podejmie 
uchwałę o wyłączeniu jawności posiedzenia. Rada wyłącza jawność posiedzenia w 
całości lub części, jeżeli jawność mogłaby prowadzić do ujawnienia informacji 
podlegających ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 
r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz z 2017 
r. poz. 935) lub naruszyć ważny interes prywatny przez ujawnienie danych, o 
których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 

 
9) w art. 1 w pkt 7, w art. 21 dodać ust. 2d w brzmieniu: 

„2d. Przeprowadzenie głosowania w trybie obiegowym nie może być zarządzone w 
sprawach indywidualnych.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 
 

10) w art. 1 w pkt 10 lit. b nadać brzmienie: 
,,b) po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu: 

„1a. Członkami zespołu nie mogą być wyłącznie: 
1) sędziowie; 
2) posłowie i senatorowie.”;”; 



– KP PiS 
– przyjąć 

 
 

11) skreślić art. 2; 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

 
12) skreślić art. 4; 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 
13) skreślić art. 5; 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 
14) skreślić art. 6; 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 
 
15) art. 6 nadać brzmienie: 

„Art. 6. 1. Członkowie Krajowej Rady Sądownictwa wybrani na podstawie przepisów 
niniejszej ustawy obejmują swój mandat w dniu następującym po upływie 
kadencji członków Krajowej Rady Sądownictwa powołanych na podstawie 
przepisów dotychczasowych, o której mowa w art. 187 ust. 3 Konstytucji RP. 

2. Kolejność obejmowania mandatów jest ustalana na podstawie liczby 
uzyskanych głosów przez kandydata. W pierwszej kolejności mandaty 
obejmują osoby z największą uzyskaną liczbą głosów. W przypadku równej 
ilości głosów, mandat jest obejmowany przez najstarszego z kandydatów.”; 

– KP Kukiz’15 
– odrzucić 

 
16) skreślić art. 7; 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 
17) w art. 7 w pkt 1 wyrazy „niniejszej ustawy” zastąpić wyrazami „niniejszego przepisu”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

 
18) w art. 7 pkt 2 wyraz „14” zastąpić wyrazem „21”; 
– KP PiS 



– przyjąć 
 
 

19) po art. 7 dodać art. 7a w brzmieniu: 
„Art. 7a. Sprawy indywidualne dotyczące powołania do pełnienia urzędu na stanowisku 

sędziego albo asesora sądowego wszczęte i niezakończone podjęciem przez 
Krajową Radę Sądownictwa uchwały przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy, Krajowa Rada Sądownictwa rozpatruje ponownie na podstawie 
przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 

20) po art. 7a dodać art. 7b w brzmieniu: 

„Art. 7b. Dotychczasowy regulamin Krajowej Rady Sądownictwa wydany na podstawie 
art. 22 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowuje moc do dnia wejścia w 
życie nowego regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa wydanego na 
podstawie art. 22 ust. 1 i la ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż 
przez okres 12 miesięcy.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 

21) art. 8 nadać brzmienie: 
„Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.”. 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

 
 

 
 

 
 

 
 
Warszawa, dnia 6 grudnia 2017 r. 
 
 

Sprawozdawca 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 

/-/ Waldemar Buda /-/ Stanisław Piotrowicz 
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	– KP PiS
	„Art. 7b. Dotychczasowy regulamin Krajowej Rady Sądownictwa wydany na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa wydanego na podstawie art. 22 ust. 1 i la ustaw...

	– KP PiS
	21) art. 8 nadać brzmienie:
	„Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.”.

	– KP Nowoczesna


