
  
 Warszawa, 27 marca 2013 r. 

SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

Prezes Rady Ministrów  
DSPA-140-198(5)/12  

 
 
 Pani  
 Ewa Kopacz 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 

 
Szanowna Pani Marszałek 
 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

poselskiego projektu ustawy 
 
 

- o zmianie ustawy - Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (druk nr 880). 

 
 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 

Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  
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Stanowisko Rządu

wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądow

powszechnych (druk nr 880)

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądow

powszechnych (druk nr 880) przewiduje zmiany w zakresie trzech zasadniczych

kwesti i:

1) podstawy i kryteriow oceny kwalif ikacj i kandydata na wolne stanowisko

sędziowskie, ktory zajmu1e juŻ stanowisko sędziego sąd u powszech nego,

ad ministracyjnego lub wojskowego,

2) Wymagan kwa|ifikacyjnych na stanowisko sędziego sądu rejonowego,

3) ukształtowania statusu zawodowego asystentow sędziow W sądach

powszechnych pod wzg|ędem moz|iwosci kontynuowania stosunku pracy.

Ad. 1. W zakresie szczegołowych rozwiązan proponuje się zmianę brzmienia

ar1. 57b s 1 ustawy - Prawo o ustroju sądow powszechnych, odnoszącego się do

oceny kwaIif ikacj i kandydatow na wo|ne stanowiska sędziowskie '  Przewiduje się

usunięcie zawar1'ego W przepisie odestania do stosowania art.. 106a s 2 i 4 ustawy

w zakresie kryteriow oceny kandydata. Nowelizowany przepis w zaproponowanym

brzmieniu ma samodzielnie wskazywac kryteria tej oceny.

Analiza merytoryczna proponowanego brzmienia art. 57b S 1 ustawy prowadzi

do wniosku, iz przepis obejmuje wszystkie kryteria wymienione w a . 106a $ 2 i 4

ustawy, mające zastosowanie do oceny kandydatow na wolne stanowiska

sędziowskie' Wsrod kryteriow oceny kandydata zajmującego stanowisko sędziego

sądu powszechnego, sędziego sądu administracyjnego i sędziego sądu wojskowego

obejmującej badanie poziomu merytorycznego orzecznictwa w projektowanym art.

57b s 1 ustawy wskazano Sprawnosc i efektywnośc podejmowanych czynnosci

iorganizowania pracy przy rozpoznawaniu spraw lub wykonywaniu innych

powierzonych zadan bądi funkcj i , Co odpowiada kryterium zawa emu w tresci a .

106a S 2 pkt 1 ustawy. Z kolei wskazane w projektowanym przepisie kryterium

stopnia obciĘenia wykonywanymi zadaniami i ich złoŻonosci miesci się w zakresie

Wynikającym z art' 106a s 4 ustawy (rodzaj i stopien zawiłosci przydzielonych

sędziemu Spraw |ub powierzonych zadan bądż. funkcji , obciąŻenie pracą oraz



Warunki pracy W całyrn okresie objętym oceną). Projektowane brzmienie a . 57b $ 1

ustawy W zakresie kryteriow oceny kandyd ata na wolne stanowisko sędziowskie

uWZględnia rowniez kul turę urzędowania,  obejmującą ku|turę osobistą iku l turę

organizacj i pracy oraz poszanowanie praw stron lub uczestnikow postępowania przy

rozpoznawaniu spraw |ub wykonywaniu innych powierzonych zadan bądŹ funkcji , co

odpowiada tresci ar1.' 106a $ 2 pkt 2 ustawy, atakŻe rea|izację procesu doskona|enia

zawodowego, o ktorym mowa w arl.. 106a S 2 pkt 4 ustawy. Jedynym kryterium

branym pod uwagę przy ocenie pracy sędziego (art. 106a $ 2 pkt 3 ustawy), a nie

występującym w ocenie kandydatow na wolne stanowiska sędziowskie jest sposob

formułowania wypowiedzi przy Wydawaniu i uzasadnianiu orzeczen' Kryterium to ma

swoisty charakter oraz istotne znaczenie przy dokonywaniu oceny okresowej pracy

sędziego. Wydaje się, Że jego pominięcie W proponowanym brzmieniu a '  57b s 1

ustawy nie będzie stanowic zawęŻenia kryteriow oceny kandydatow na wolne

stanowiska sędziowskie, ktore by miało negatywny wpływ na dokonaną ocenę ijej

indywid ua l izację.

Ad. 2' Projekt Wprowadza zmiany W zakresie Wymagan, jakie winny spełniac

osoby ubiegające się o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego'Nada|

pozostają aktualne wymagania określone w aft. 61 s 1 pkt 1-6 ustawy, a ponadto

ukonczenie aplikacji ogolnej prowadzonej przez Krajową Szkolę Sądownictwa

iProkuratury, apl ikacj i notariaInej, adwokackiej Iub radcowskiej i  złoŻenie

odpowiedniego egzaminu oraz zatrudnienie przez okres co najmniej szesciu lat na

stanowisku asystenta sędziego W pełnym wymiarze czasu pracy. Wprowadza Się

dodatkowo moz|iwosc ubiegania Się o powołanie na stanowisko sędziego sądu

rejonowego osob spełniających Wymagania okreś|one w a . 6,1 s 1 pkt 1-6 ustawy,

ktore przez okres co najmniej osmiu |at były zatrudnione na stanowisku asystenta

sędziego w petnym wymiarze czasu pracy.

?owyŻsze rozwiązanie zastuguje na aprobatę. Uzasadnione jest przyznanie

rnozl iwosci ubiegania Się o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego

nowej kategori i  osob, ktore dotychczas nie posiadały takiego uprawnienia.

Jednakze bytoby uzasadnione zawarcie w projektowanej ustawie przepisu

przejsciowego wyłączającego zastosowanie projektowanej ustawy W kwestii

moz|iwosci ubiegania się o powotanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego do

okres|onej kategori i  osob' Chodzi o osoby, ktore nie ukonczyły apl ikacj i sądowej |ub



prokuratorskiej aIbo apIikacj i ogoInej prowadzonej przez Krajową Szkołę

Sądownictwa i Prokuratury, W stosunku do ktorych a . 65 ust. 4 ustawy z dnia

23 stycznia 2009 r .  o Krajowej Szkole Sądownictwa i  Prokuratury (Dz,U. z 2012 r ' ,

poz' 1230), przewidział mozl iwosc powołania na stanowisko sędziego sądu

rejonowego, jesl i  spełniają wymagania okres|one w a . 61 s 1 pkt 1-6 ustawy

Prawo o ustroju sądow powszechnych ibyły zatrudnione na stanowisku referendarza

sądowego co najmniej przez okres 6 |at w pełnym wymiarze cZaSU pracy albo

asystenta sędziego co najmnie) przez okres 6 lat w pełnym Wymiarze cZaSu pracy'

Przepisy projektowanej ustawy przewidują dla takich osob dłuzszy okres zatrudnienia

wyłącznie na stanowisku asystenta sędziego jako jeden zwYmogow ubiegania się

o powotanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego. Wzgląd na zasadę ochrony

praw nabytych tych osob wskazuje na potrzebę Wprowa dzenia W projektowanej

ustawie przepis u przejsciowego.

Projekt wprowadza rowniez modyfikację w zakresie moz|iwoŚci przystąpienia

do egzaminu sędziowskiego osob zatrudnionych na stanowisku asystenta sędziego.

W przypadku osÓb, ktore mają ukonczone jedynie wyzsze studia prawnicze,

przewiduje się dłuŻszy okres zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego - szesc

lat. Krotszy okres zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego jest Wymagany od

osob, ktore ukonczyły apIikację ogolną prowad zoną przez Krajową Szkołę

Sądownictwa i Prokuratury lub zdały egzamin prokuratorski, notarialny, adwokacki

lub radcowski, wynosi on wÓwczas 4 |ata. W tym przypadku moze byc to okres

zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego lub referendarza sądowego.

Powyzs za r egu|ac)a jest ko n sekwen cją d op usz czenia m oz| iwoś ci zatru d n ie n ia

na stanowisku asystenta sędziego osob z wyŻszym wykształceniern prawniczym,

ktore nie ukonczyty ap|ikacji ogolnej prowad zonej przez Krajową Szkotę

Sądownictwa i Prokuratury.

Wobec powyzszega na|eŻy zwrocic uwagę na potrzebę zamieszczenia

w projektowanej ustawie przepisu przejściowego dotyczącego osob zatrudnionych

w dniu wejscia W Życie ustawy na stanowisku asystenta sędziego. Do osob tych

powinny miec zastcsowanie dotychczasowe wymogi dotyczące przystąpienia do

egzaminu sędziowskiego. Wymagany do przystąpienia do egzaminu sędziowskiego

okres zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego W stosunku do osob, ktore nie

spełniają warunku ukonczenia aplikacji ogo|nej prowadzonej przez Krajową Szkotę

Sądownictwa iProkuratury Iub zdania egzaminu prokuratorsk iego, notar iaInego,



adwckackiego lub radcowskiego ulega bowiem w projektowanej ustawie wydtuzeniu

z sześciu do osrniu lat.

Ad. 3' Projekt zaktada rezYgnację Z dotychczasowego, przewidzianego dla

asystentow sędziow Wym agania ukonczenia apl ikacj i ogolnej bądŹ zdania

odpowiedniego egzaminu po ukonczeniu apl ikacj i  notar ia lnej ,  adwokackiej  lub

radcowskiej. Tym Samym dopuszcza Się mozl iwośc zatrudnienia W sądach na

stanowiskach asystentow sędziego osob z wyŻszym wykształceniern prawniczym.

Jednoczesnie przewiduje Się odbycie przez asystenta sędziego, W ciągu dwoch

pien'vszych |at pracy rocznego stazu asystenckiego, organizowanega przez Kra1ową

Szkołę Sąd.ownictwa i Prokuratury i zakonczonego egzaminem, ktory ma zapewnic

własciwe przYgotowanie do wykonywania obowiązkow oraz weryfikac)ę przydatnosci

do pracy na stanowisku asystenta sędziego. Do cZaSu ukonczenia stazu asystent

sędziego będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na Czas okreslony,

z moŻ|iwoscią jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym okresem

wypowiedzenia. Z obowiązku odbycia stazu będą zwo|nione osoby, ktore ukonczyły

ap|ikację ogo|ną |ub zdaĘ egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki

lub radcowski.

Projektowane rozwiązanie nie pociągnie za sobą dodatkowych skutkow

finansowych d|a budzetu panstwa W części 15 ,,Sądy powszechne' '  i  częsci 37

,,SprawiedIiwośc',. Wsze|kie wydatki zwięane z organizacją staŻu asystenckiego

powinny byc ponoSZone W ramach dotychczasowych srodkow dostępnych

w budzecie W częsciach pod|egtych Ministrowi Sprawiedl iwości i  W planie

finansowym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Projektowane regu|acje kształtujące status asystentow sędziego zasługują na

aprobatę' Mogą one stanowic właŚciwe rozwiązanie problemu braku kandydatow na

woIne stanowiska asystentow sędziow.

Jednakze na|eŻy zwrocic uwagę na potrzebę Wprowa dzenia przepisu

przejsciowego, zgodnie z ktorym projektowana instytucja stazu asystenckiego nie

nriałaby zastosowania do osob zatrudnionych na stanowiskach asystentow sędziow

w dniu wejscia w Życie projektowanej ustawy.

Dodatkowo wydaje się, Że na|eŻałoby przewidziec delegację dla Ministra

Sprawiedliwosci do Wyd ania rozporządzenia okres|ającego szczegołowe zasady

odbywania stazu.



ponadto wobec projektowanego brzmienia art. 155ca ustawy Prawo

o ustroju sadow powszechnych, zgodnie z ktorym staŻ asystencki ma byc

organizowany przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, naIezałoby

przewid ziec tę kwestię w zakresie zadan Krajowej Szkoty, Wymienionych W a ' 2

ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury'

Zgodnie z art. 2 projektowanej ustawy ma ona wejsÓ w Życie po upływie

dwoch tygodni od dnia ogłoszenia' Tak określony termin wejscia W Życie budzi

Wątpl iwcsci W od niesieniu do projektowanej instytucj i stazu asystenckiego' wobec

koniecznosci Wydania aktu wykon awczego okreŚlającego zasady odbywania stazu

asystenckiego oraz podjęcia niezbędnych czynnosci organizacy1nych w tym zakresie.

Podsumowując, rozwiązania przewid ziane w projekcie co do zasady zasługują

na aprobatę i pozytywną ocenę'

Z tych względow, Rada Ministrow rekomenduje projekt do dalszych prac

legis lacyjnych,

Tłoczono z polecenia Marszalka Sejm" R'"."vpo'polit.j Pol'Ę
I

^-rfftml|urSkierowano do druku kwiętnia 2013 r.
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