
 

 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 7 lutego 2015 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 

oraz niektórych innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 

2015 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych 

innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1 w pkt 5 w lit. b, w § 1c wyraz „sprawiedliwości” zastępuje się wyrazem 

„Sprawiedliwości”; 

2)  w art. 1 w pkt 5 w lit. b: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „§ 1c–1e” zastępuje się wyrazami „§ 1c 

i 1d”, 

b) skreśla się § 1d, 

c) w § 1e wyrazy „nie mniej niż dziesięć” zastępuje się wyrazami „mniej niż 

piętnaście”, 

d) dotychczasowy § 1e oznacza się jako § 1d; 

3)  w art. 1 w pkt 12 w lit. a, w § 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Minister Sprawiedliwości odwołuje dyrektora sądu:”; 

4)  w art. 1 w pkt 12 w lit. b, w § 5 po wyrazie „sądu” dodaje się wyraz „rejonowego”; 

5)  w art. 1 w pkt 13 w lit. a, w § 2 po wyrazach „właściwego sądu” dodaje się wyraz 

„apelacyjnego”; 

6)  w art. 1 w pkt 21 w lit. d: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „§ 6 i 7” zastępuje się wyrazami „§ 6”, 
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b) skreśla się § 7; 

7)  w art. 1 w pkt 22 w lit. a, w § 1 wyrazy „dnia 31” oraz wyrazy „dnia 30” zastępuje 

się wyrazem „końca”; 

8)  w art. 1 w pkt 39, w rozdziale 1 po art. 175b dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. Minister Sprawiedliwości wymienia dane dotyczące sędziów 

w stanie spoczynku, w zakresie określonym w art. 68a ust. 1 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w ramach 

Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia 

Społecznego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym 

wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, 

str. 1, z późn. zm.), za pośrednictwem punktu kontaktowego prowadzonego 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.”; 

9)  w art. 1 w pkt 39, w art. 175c w § 4 po wyrazie „Minister” dodaje się wyraz 

„Sprawiedliwości”; 

10)  w art. 1 w pkt 39, w art. 175d w § 2 wyrazy „§ 1” zastępuje się wyrazami „art. 175c 

§ 1 pkt 6”; 

11)  w art. 1 w pkt 39, w art. 175d w § 3 wyrazy „kategorie i rodzaje spraw, w których 

orzeczenia podlegają” zastępuje się wyrazami „kategorie spraw i rodzaje orzeczeń, 

podlegających”; 

12)  w art. 4 w pkt 3: 

a) polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: 

„w art. 101a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:”, 

b) oznaczenie art. 101a skreśla się;  
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13)  art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów 

i prokuratury (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639, z późn. zm.) w art. 11a: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Minister Sprawiedliwości może delegować urzędnika, za jego zgodą, 

do wykonywania obowiązków służbowych: 

1) w innym sądzie, na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas 

nieokreślony; 

2) w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej 

podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, 

na czas określony, nie dłuższy niż pięć lat; Minister Sprawiedliwości 

może w uzasadnionych przypadkach wydłużyć delegowanie urzędnika, 

na okres nie dłuższy niż kolejne pięć lat.”; 

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Łączny okres delegowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie może 

przekroczyć dziesięciu lat.”.”; 

14)  w art. 8, w ust. 1a skreśla się wyrazy „lub innej jednostki organizacyjnej podległej 

Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej”; 

15)  w art. 10, w art. 7 w ust. 7 wyrazy „ust. 3” zastępuje się wyrazami „ust. 4”; 

16)  w art. 10, w art. 8 w ust. 2 skreśla się wyrazy „tym podmiotom”; 

17)  w art. 13 w ust. 2 wyraz „listy” zastępuje się wyrazem „wykazy”; 

18)  art. 19 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 19. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 r., z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 10 lit. b i pkt 22, które wchodzą w życie z dniem następującym po 

dniu ogłoszenia; 
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2) art. 6 pkt 1 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2015 r.; 

3) art. 1 pkt 39 w zakresie art. 175e § 4 pkt 8, który wchodzi w życie po upływie 

12 miesięcy od dnia ogłoszenia.”. 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2015 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy – 

Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 

osiemnaście poprawek. 

W ocenie Senatu, korekty wymagają regulacje, których dodanie w ustawie – Prawo 

o ustroju sądów powszechnych (dalej jako u.s.p.) przewiduje art. 1 pkt 5 lit. b przedłożonej 

ustawy. Zgodnie z § 1d, w sądach okręgowych, w których nie powołano dyrektora sądu, 

zadania dyrektora sądu wykonują dyrektorzy przełożonych sądów, a zatem właściwych 

sądów apelacyjnych. Powstaje jednak pytanie: czy w ogóle możliwa jest sytuacja, o której 

w tym miejscu mowa, skoro z art. 21 § 1 pkt 2 u.s.p. wynika, że dyrektor sądu okręgowego – 

jako organ tego sądu – musi zostać powołany, a kolejne przepisy nie dopuszczają w tym 

zakresie żadnych odstępstw. Myśl wyrażona w analizowanym § 1b nie może być przy tym 

uznana za regułę mającą tymczasowe zastosowanie (do czasu obsadzenia wolnego stanowiska 

dyrektora sądu okręgowego), albowiem tego typu postanowienie, dotyczące zresztą również 

stanowisk dyrektorów w sądach apelacyjnych, znalazło się w innej jednostce redakcyjnej, 

a mianowicie: § 7a, który na mocy art. 1 pkt 11 lit. b rozpatrzonej ustawy ma zostać dodany 

w art. 32 u.s.p. W związku z tym norma wywiedziona z art. 1 pkt 5 lit. b, § 1d – w zakresie 

odnoszącym się sądów okręgowych – byłaby w istocie normą pustą. Skądinąd identyczne 

zastrzeżenie trzeba zgłosić odnośnie do sądów rejonowych, w których jest co najmniej 

piętnaście stanowisk sędziowskich, gdyż powołanie dyrektora sądu w takich sądach będzie 

obligatoryjne (zob. art. 1 pkt 5 lit. a, § 1a). 

Jednocześnie wypada zwrócić uwagę na to, że regulacja zawarta w omawianym § 1d 

oraz regulacja z § 1e (art. 1 pkt 5 lit. b), częściowo nakładają się na siebie. Na gruncie obu 

tych przepisów normowana jest sytuacja sprowadzająca się do tego, że w sądzie rejonowym 

(§ 1e uściśla jedynie, że chodzi o sądy rejonowe, w których jest mniej niż dziesięć stanowisk 

sędziowskich, tzn. takie, w których nie tworzy się stanowiska dyrektora sądu) nie został 

powołany dyrektor sądu. Wówczas, jak stanowią wymienione jednostki redakcyjne, zadania 

dyrektora sądu wykonuje dyrektor przełożonego sądu, przy czym § 1e dodatkowo wskazuje, 

iż dyrektor sądu okręgowego, przełożonego nad danym sądem rejonowym, przejmuje także 

prowadzenie gospodarki finansowej tego sądu. 
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Wobec powyższego § 1d należy uznać za zbędny, natomiast § 1e powinien zostać 

zmodyfikowany w taki sposób, aby przypadki niepowołania dyrektora sądu rejonowego, 

a  ponadto odwołania go w trybie art. 32b § 5 u.s.p., były unormowane jednolicie i to bez 

względu na to, czy mamy do czynienia z sądem rejonowym, w którym według u.s.p. nie 

powołuje się dyrektora sądu (mniej niż dziesięć stanowisk sędziowskich), czy też sądem 

rejonowym, w którym jest co najmniej dziesięć stanowisk sędziowskich, ale nie więcej niż 

czternaście (por. art. 1 pkt 5 lit. b, § 1c). Propozycja w tym zakresie ujęta została w pkt 2 

uchwały Senatu. 

Izba podziela stanowisko, iż z możliwości nagradzania dyrektorów sądów za szczególne 

osiągnięcia w pracy powinien korzystać nie tylko Minister Sprawiedliwości, lecz również 

organy należące do władzy sądowniczej. Niemniej, zdaniem Senatu, kompetencję w tym 

zakresie, powinni otrzymać wyłącznie prezesi sądów apelacyjnych, ponieważ szczebel sądu 

apelacyjnego jest tym, na którym skupia się nadzór administracyjny nad działalnością sądów 

polegającą na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz 

majątkowych funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd zadań z zakresu wymiaru 

sprawiedliwości oraz ochrony prawnej (zob. art. 1 pkt 10 lit. b, § 3 oraz art. 1 pkt 12 lit. a, § 1 

pkt 2, a także art. 1 pkt 40, art. 179a § 1). W związku z tym Senat wniósł poprawkę nr 5. 

Kolejna z uchwalonych poprawek (nr 6) ma na celu wyeliminowanie wątpliwości co do 

wzajemnej relacji postanowienia nowelizowanego art. 37g § 5 i dodawanego w tym samym 

artykule § 7 (art. 1 pkt 21 lit. c i d). Otóż, w zdaniu czwartym powołanego wyżej art. 37g § 5 

znajduje się odesłanie do art. 37 § 6 i 7 u.s.p. Przepisy te regulują kwestie związane ze 

złożeniem, a następnie usunięciem z akt osobowych sędziego dokumentów obejmujących 

m.in. zwrócenie sędziemu uwagi przez prezesa sądu w przypadku stwierdzenia uchybień 

w zakresie sprawności postępowania sądowego. W szczególności art. 37 § 7 u.s.p. wskazuje, że 

po upływie pięciu lat od dnia zwrócenia uwagi wspomniane dokumenty mogą zostać usunięte 

z akt osobowych sędziego, o ile w tym okresie nie odnotowano analogicznych uchybień, 

skutkujących zwróceniem uwagi, ani nie wytknięto sędziemu uchybienia w trybie art. 40 § 1 

(instytucja tzw. wytyku judykacyjnego). Gdyby bowiem takie kolejne uchybienia po stronie 

danego sędziego miały miejsce, dopuszczalne jest tylko jednoczesne usunięcie wszystkich 

dokumentów oraz danych, czyli w istocie powinno dojść do tego po upływie odpowiednio 

dłuższego czasu. Tymczasem dodawany § 7 przewiduje pięcioletni okres zatarcia uwagi 

zwróconej prezesowi sądu przez Ministra Sprawiedliwości w ramach zewnętrznego nadzoru 



– 3 – 

 

administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów. Intencja ustawodawcy na tle 

przytoczonych uregulowań nie jest więc wystarczająco jasna – czy odpowiednie stosowanie 

art. 37 § 7 u.s.p. oznacza, że ewentualne ponowne zwrócenie uwagi prezesowi sądu z powodu 

wykrycia nieprawidłowości, o których mowa w art. 37g § 5 zdanie pierwsze, tj. w kierowaniu 

sądem albo sprawowaniu wewnętrznego nadzoru administracyjnego, stoi na przeszkodzie 

usunięciu z akt osobowych prezesa dokumentów związanych z wcześniejszym zwróceniem 

uwagi, czy też w tym zakresie termin określony w § 7 ma charakter bezwzględny? Zatarcie 

jest przecież instytucją prawa materialnego, zaś jej konsekwencją winno być wyeliminowanie 

wszelkich adnotacji oraz usunięcie z właściwych rejestrów czy zbiorów (akt) wszelkich 

dokumentów, które wskazują na fakt „ukarania” (tutaj: zwrócenia uwagi). Warto przy tym 

nadmienić, że w u.s.p. nie ma odrębnego przepisu poświęconego problemowi zatarcia uwagi 

zwróconej sędziemu na podstawie art. 37 § 4. 

W przekonaniu Senatu, unormowania dotyczące podobnych instrumentów, tzn. jednego 

wykorzystywanego przy sprawowaniu wewnętrznego nadzoru administracyjnego i drugiego 

oddanego do dyspozycji organu sprawującego zewnętrzny nadzór administracyjny, powinny 

być spójne. Również ratio legis wprowadzanych rozwiązań przemawia za tym, by usunięcie 

z akt osobowych prezesa sądu dokumentów poświadczających niedostateczne wywiązywanie 

się z powierzonych mu zadań odbywało się na zasadach określonych w art. 37 § 7 u.s.p. 

Dlatego też Senat zdecydował się na skreślenie § 7 w art. 1 w pkt 21 w lit. d. 

Celem poprawki nr 7 jest zachowanie konsekwencji terminologicznej. Zarówno bowiem 

w ustawie zmieniającej (art. 1 pkt 10 lit. b, § 3), jak w ustawie zmienianej (np. w art. 22a § 1) 

terminy do dokonania pewnych czynności zostały zdeterminowane za pomocą wyrazu 

„koniec”, odniesionego do właściwego miesiąca. Natomiast w treści § 1, nowelizowanego na 

mocy art. 1 pkt 22 lit. a, ustawodawca posłużył się sformułowaniami: „do dnia 31 maja” oraz 

„do dnia 30 września”. Kierując się zatem postulatem stosowania jednej techniki legislacyjnej 

w obrębie ustawy, Senat zaproponował pozostanie przy dotychczasowym sposobie określania 

terminów. 

Wejście w życie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 

niektórych innych ustaw w kształcie wynikającym z uchwały Sejmu doprowadziłoby do 

usunięcia z systemu prawnego dwóch norm wprowadzonych doń z dniem 1 maja 2014 r. za 

sprawą ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem 

Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 175a § 3 u.s.p. w obowiązującym brzmieniu oraz 

art. 101a ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze). Trudno przyjąć, aby był to 

efekt zamierzony, zwłaszcza że przedmiotowe normy są niezbędne dla wykonywania zadań, 

mających swe źródło w prawie Unii Europejskiej. Tym samym konieczne jest dokonanie 

w przedłożonej ustawie stosownych modyfikacji, czemu służą poprawki nr 8 i 12. 

Poprawki nr 10 i 15 korygują błędy w zakresie odesłań, podczas gdy poprawka nr 13 

usuwa sprzeczność między regulacjami określającymi maksymalny okres, na jaki urzędnik 

może zostać delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej 

podległej temu organowi albo przez niego nadzorowanej. Poprawka ta nadaje nowe brzmienie 

art. 7, albowiem ustawa przekazana Senatowi nie uwzględniała tego, że już w art. 11a ust. 1 

nowelizowanej ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury 

przesądzone zostało, iż urzędnika można delegować – pod warunkiem wyrażenia przez niego 

zgody – do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie tudzież w Ministerstwie 

Sprawiedliwości czy innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości lub 

przez niego nadzorowanej, bądź to „na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata”, bądź to na 

czas nieokreślony. W tej sytuacji samo dodanie przepisu, który statuowałby identyczną zasadę, 

jak chociażby § 2aa dodawany w art. 77 u.s.p. (art. 1 pkt 25 lit. c), byłoby niewystarczające 

i stąd też Senat przedstawił propozycję nadania nowego brzmienia przywołanemu powyżej 

art. 11a ust. 1 oraz dodania nowego ustępu bezpośrednio po tej jednostce redakcyjnej (ust. 1a). 

Taka kolejność, w opinii Izby, będzie prawidłowa, gdyż intencją zmian wprowadzanych 

w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury w zakresie instytucji 

delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości, względnie innych jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanych, nie było wydłużenie 

okresu delegowania, w przypadku gdy delegowanie nie wymaga zgody urzędnika (art. 11a 

ust. 2), ani też wtedy, gdy zachodzą szczególne okoliczności zdefiniowane przez odniesienie 

się do potrzeb sądownictwa (art. 11a ust. 4). 

Poprawka nr 14 wiąże się z tym, że istotą regulacji zawartej w art. 8, w ust. 1a jest 

jedynie wskazanie, że także okres delegowania kuratora zawodowego nie powinien, co do 

zasady, przekraczać 5 lat i że tylko w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony 

(co najwyżej na kolejne 5 lat). Kwestię, gdzie kurator zawodowy może być delegowany oraz 

jakie czynności mogą wówczas wchodzić w zakres jego obowiązków, normuje natomiast 

art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych. Mianowicie: przepis ten 
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stanowi, że Minister Sprawiedliwości może delegować kuratora zawodowego, za jego zgodą, 

do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości, związanych z nadzorem nad pracą 

kuratorów. W tym świetle zasadne jest skreślenie w dodawanym przepisie ust. 1a wyrazów: 

„lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego 

nadzorowanej”. 

Ponadto Senat uznał, iż w art. 10 ustawy należy dokonać korekty brzmienia art. 8 ust. 2 

(poprawka nr 16), ponieważ przepis ten nie pozwala na wskazanie desygnatów, do których 

odnosi się sformułowanie „tym podmiotom”. 

Uzasadnieniem przyjęcia poprawki nr 17 jest dążenie do posługiwania się właściwą 

terminologią. Według art. 13 ust. 2 ustawy, do czasu dokonania wpisów na centralnej liście 

lekarzy sądowych obowiązywać mają listy lekarzy sądowych prowadzone zgodnie z przepisami 

dotychczasowymi. Użycie w tym miejscu określenia „listy” nie jest jednak poprawne, jako 

że stosownie do art. 7 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym, w aktualnym 

brzmieniu, prezesi poszczególnych sądów okręgowych prowadzą „wykaz lekarzy sądowych 

dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego”. Wyraz „listy” powinien zostać wobec 

tego zastąpiony wyrazem „wykazy”. 

Zważywszy na kalendarz prac legislacyjnych, Izba uchwaliła również poprawkę nr 18 

do art. 19 ustawy. Po pierwsze, istnieje obawa, że pozostawienie trzymiesięcznego okresu 

vacatio legis skutkowałoby tym, że z porządku prawnego derogowane zostałyby te normy, 

które Trybunał Konstytucyjny zakwestionował w sprawie oznaczonej sygn. akt K 31/12. 

Trybunał odroczył bowiem utratę mocy obowiązującej art. 32b § 1 i 3, art. 37g § 5 oraz art. 

37h § 2 u.s.p. o 18 miesięcy, tj. do dnia 5 czerwca 2015 r. (pkt II sentencji wyroku z dnia 

7 listopada 2013 r.). Ustawa sanuje w tym zakresie stan konstytucyjności i dlatego wskazane 

jest, by weszła w życie jeszcze przed upływem wymienionego terminu odroczenia. 

Po drugie, za ustaleniem daty wejścia w życie ustawy na dzień 1 czerwca 2015 r. 

przemawiają względy natury księgowej. Chodzi o to, że zmiana zawarta w art. 1 w pkt 30 

będzie wiązała się z tym, iż niektórzy sędziowie utracą możliwość występowania z żądaniem 

zwrotu kosztów poniesionych z tytułu dojazdów do siedziby sądu. Nowelizacja art. 95 u.s.p. 

z pierwszym dniem miesiąca znacznie więc ułatwi rozliczanie przedmiotowych należności. 

Wreszcie – maksymalne skrócenie okresu spoczywania ustawy w zakresie zmian 

dotyczących art. 31a § 3 i art. 37h u.s.p. (art. 19 pkt 1, w brzmieniu zaproponowanym przez 

Senat) będzie miało kluczowe znaczenie z punktu widzenia podmiotów obowiązanych do 
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sporządzenia sprawozdań oraz informacji rocznych, a nade wszystko pozwoli im racjonalnie 

gospodarować czasem. 

Pozostałe propozycje zamieszczone w uchwale Senatu mają charakter wyłącznie 

redakcyjny (poprawki nr 1 i 3) bądź mają na celu doprecyzowanie brzmienia przepisów. Do 

tej ostatniej grupy poprawek należy zaliczyć poprawki nr 4 i 9. Podobnie ma się też rzecz 

z poprawką nr 11, która uściśla, że w rozporządzeniu, które Minister Sprawiedliwości powinien 

wydać w związku z wdrożeniem systemu powszechnego udostępniania orzeczeń sądowych, 

określone muszą zostać nie tylko kategorie (a zatem w istocie „rodzaje”) spraw, w których 

zapadły orzeczenia podlegające udostępnieniu, ale także to, jakie orzeczenia są przekazywane 

do zbioru orzeczeń, o którym mowa w art. 175c § 1 pkt 6 oraz art. 175d § 2 (czy chodzi np. 

jedynie o orzeczenia kończące postępowanie, które obejmują rozstrzygnięcie sprawy co do jej 

istoty, czy ewentualnie również decyzje innego typu). 

 


