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I. Ogólna charakterystyka i najwaĪniejsze zadania Krajowej Rady Sądownictwa.
Rzeczpospolita jest demokratycznym paĔstwem prawnym
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwoĞci spoáecznej.
Zasada ta zostaáa ustanowiona jako podstawowa zasada ustroju politycznego Polski
i wyraĪona w art. 2 Konstytucji. WaĪnym elementem demokratycznego paĔstwa prawnego jest
prawo do sądu, które znajduje siĊ w katalogu podstawowych praw i wolnoĞci czáowieka.
Zasada prawa do sądu okreĞlona zostaáa wspóáczeĞnie - jako podstawowe prawo jednostki i jest jedną z naczelnych, unormowanych w Konstytucji, zasad ustroju ochrony prawnej.
KaĪdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwáoki przez wáaĞciwy, niezaleĪny, bezstronny i niezawisáy sąd (art. 45). Idea uzaleĪnienia wszelkiej ingerencji w prawa obywatela od decyzji podjĊtej przez niezawisáy i bezstronny organ
o sądowym charakterze siĊga prawa rzymskiego. Prawo do sądu znalazáo swoje miejsce
we wszystkich podstawowych konwencjach dotyczących praw czáowieka: Powszechnej Deklaracji Praw Czáowieka z 1948 r., Konwencji o Ochronie Praw Czáowieka i Podstawowych WolnoĞci z 1959 r. oraz MiĊdzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r.
Jako elementy paĔstwa prawnego traktuje siĊ równieĪ zasady: podziaáu wáadz,
zwierzchnictwa konstytucji, niezaleĪnoĞci sądów i niezawisáoĞci sĊdziów, szczególnej roli
ustawy jako podstawowego i powszechnego Ĩródáa prawa.
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. powierzyáa Krajowej Radzie Sądownictwa,
powoáanej ustawą z 20 grudnia 1989 r., stanie na straĪy niezaleĪnoĞci sądów i niezawisáoĞci
sĊdziów (art. 186 ust. 1). Ta funkcja Rady zostaáa okreĞlona w sposób zarezerwowany w Konstytucji dla ochrony wartoĞci o podstawowym znaczeniu dla istnienia paĔstwa. Ustrojodawca
daá w ten sposób wyraz szczególnej rangi tych zasad i obowiązku ich ochrony. Speánianiu tej
funkcji, z punktu widzenia Konstytucji, sáuĪy wyáączne prawo Rady do przedstawiania Prezydentowi RP wniosków o powoáanie na stanowiska sĊdziowskie w sądach – sĊdziowie są powoáywani przez Prezydenta, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony
(art. 179 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17), jak teĪ uprawnienie wystĊpowania do Trybunaáu
Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodnoĞci z Konstytucją aktów normatywnych
w zakresie, w jakim dotyczą one niezaleĪnoĞci sądów i niezawisáoĞci sĊdziów (art. 186 ust. 2).
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dostosowując stan prawny do Konstytucji i dąĪąc do
wzmocnienia pozycji Krajowej Rady Sądownictwa w ramach trójpodziaáu wáadzy, w dniu
27 lipca 2001 roku uchwaliá nową ustawĊ o Krajowej Radzie Sądownictwa.
W dniu 1 maja 2004 r. na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia
2003 r. w Atenach Polska zostaáa czáonkiem Unii Europejskiej. Przed wstąpieniem do Unii
eksperci sprawdzili czy Polska przestrzega praworządnoĞci i czy jest paĔstwem prawa, a takĪe
ocenili instrumenty gwarantujące przestrzeganie praw czáowieka w Polsce. Realizacja konstytucyjnego wymogu „paĔstwa prawnego” polega równieĪ na wprowadzeniu do polskiego systemu prawnego treĞci wynikających z odpowiednich konwencji europejskich, których Polska
jest sygnatariuszem.
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Z dniem 1 stycznia 2007 r. Krajowa Rada Sądownictwa staáa siĊ organem niezaleĪnym finansowo, organizacyjnie i administracyjnie.
WyodrĊbnienie budĪetu Krajowej Rady Sądownictwa jako organu wáadzy sądowniczej
w budĪecie paĔstwa oraz jego wzglĊdna niezaleĪnoĞü nastąpiáy w konsekwencji jej ustrojowego wyodrĊbnienia w systemie wáadz.
Konstytucja RP ustanowiáa zasadĊ trójpodziaáu wáadzy opartą na jej podziale i równowadze. W tym zakresie ustawa zasadnicza wymienia wáadzĊ ustawodawczą, wykonawczą
i sądowniczą. Zasada ta uzupeániona zostaáa wymogiem zapewnienia równowagi wáadz - kaĪda
z trzech podstawowych gaáĊzi paĔstwowoĞci powinna posiadaü odpowiednio doniosáe kompetencje. Wymóg dotyczy takĪe niedopuszczania do wystĊpowania miĊdzy nimi ukáadów nadrzĊdnoĞci i podporządkowania.
„Tylko jednak wobec wáadzy sądowniczej rozdzielenie oznacza zarazem separacjĊ,
gdyĪ do istoty wymiaru sprawiedliwoĞci naleĪy, by sprawowany on byá wyáącznie przez sądy,
a pozostaáe wáadze nie mogáy ingerowaü w te dziaáania czy w nich uczestniczyü. Wynika to
ze szczególnego powiązania wáadzy sądowniczej z ochroną praw i wolnoĞci jednostki i znajduje potwierdzenie zarówno w szczegóáowych normach Konstytucji (zwáaszcza art. 56 ust. 1
przepisów konstytucyjnych), jak i w konwencjach miĊdzynarodowych (zwáaszcza art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czáowieka i Podstawowych WolnoĞci)”.1
Krajowa Rada Sądownictwa jest organem kolegialnym o szczególnym charakterze.
Jej funkcje i zadania nie mają jednorodnego charakteru. W Konstytucji zostaáa umiejscowiona
w rozdziale poĞwiĊconym sądom i trybunaáom. ChociaĪ nie jest organem wáadzy sądowniczej,
reprezentuje jej interesy oraz poĞredniczy miĊdzy organami wáadzy ustawodawczej i wykonawczej w podejmowaniu najwaĪniejszych decyzji dotyczących sądownictwa.
Od 2008 roku Krajowa Rada Sądownictwa ma ustawowy obowiązek skáadania Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi RP informacji ze swej dziaáalnoĞci i przedstawiania postulatów
co do aktualnych problemów i potrzeb wymiaru sprawiedliwoĞci.
Rok 2012 byá szóstym rokiem samodzielnoĞci finansowej Rady. Na przestrzeni tego
okresu okazaáo siĊ, Īe wciąĪ istnieją zagroĪenia dla niezaleĪnoĞci sądów i niezawisáoĞci
sĊdziów, a równowaga i niezaleĪnoĞü wáadzy w jej trójpodziale nie dla wszystkich znaczą to
samo. ChociaĪ Konstytucja gwarantuje wáadzy sądowniczej niezaleĪnoĞü, politycy wciąĪ
postrzegają sądownictwo i sĊdziów jako kolejną grupĊ zawodową - nie zaĞ jako segment wáadzy konstytucyjnej.
Próbą zwrócenia uwagi na niewáaĞciwe traktowanie sĊdziów i zagroĪenia dla niezawisáoĞci sĊdziów i niezaleĪnoĞci sądów, byáa zorganizowana w dniu 21 lutego 2012 roku, z inicjatywy Krajowej Rady Sądownictwa, konferencja „NiezaleĪnoĞü sądów i niezawisáoĞü sĊdziów
gwarancją praworządnoĞci i praw czáowieka”2. W konferencji wziĊli udziaá: Marszaáek Senatu
Bogdan Borusewicz, Wicemarszaáek Sejmu Cezary Grabarczyk, kierownictwo Ministerstwa
SprawiedliwoĞci, przedstawiciele stowarzyszeĔ sĊdziowskich oraz organizacji pozarządowych.
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Wyrok Trybunaáu Konstytucyjnego z dnia z dnia 21 listopada 1994 r. sygn. akt K. 6/94.
Relacja z konferencji „NiezaleĪnoĞü sądów i niezawisáoĞü sĊdziów gwarancją praworządnoĞci i praw czáowieka”
– kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa Nr 2(15) czerwiec 2012, s.5-27.
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Referaty wygáosili: Pierwszy Prezes Sądu NajwyĪszego Stanisáaw Dąbrowski, prof. Leon Kieres oraz prof. Andrzej Baáaban, po czym rozwinĊáa siĊ oĪywiona dyskusja.
Na zakoĔczenie konferencji Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa wskazaá,
Īe to wáadza ustawodawcza uchwala prawa, które stanowią tworzywo w pracy orzeczniczej
sĊdziów, wáadza wykonawcza w osobie Prezydenta RP powoáuje sĊdziów, a z kolei rząd ma
przemoĪny wpáyw na warunki pracy sądownictwa. Brak inicjatywy ustawodawczej wáadzy
sądowniczej, powoduje, Īe juĪ w punkcie wyjĞcia znajduje siĊ ona w gorszej sytuacji w stosunku do pozostaáych wáadz.
W przedstawianych postulatach co do aktualnych problemów i potrzeb wymiaru sprawiedliwoĞci Krajowa Rada Sądownictwa niejednokrotnie podkreĞlaáa, Īe – jako przedstawiciel
wáadzy sądowniczej powinna - w relacjach z wáadzą ustawodawczą i wykonawczą – posiadaü
znacznie silniejszą niĪ obecnie pozycjĊ w celu urzeczywistnienia konstytucyjnej zasady trójpodziaáu wáadz. Jej stanowiska i opinie w istotnych sprawach dotyczących sĊdziów i sądów
powinny byü w wielu kwestiach wiąĪące, a w pozostaáych wysáuchiwane z wiĊkszą niĪ dotychczas uwagą.
Ustrój, zakres dziaáania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób
wyboru jej czáonków okreĞla ustawa (art. 183 ust. 4 Konstytucji). W dniu 12 maja 2011 r.
Sejm RP uchwaliá obowiązującą ustawĊ o Krajowej Radzie Sądownictwa, która weszáa w Īycie
z dniem 18 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 714). Zgodnie z jej art. 22 Rada uchwaliáa3 Regulamin szczegóáowego dziaáania Krajowej Rady Sądownictwa, który zostaá ogáoszony w Dzienniku UrzĊdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i wszedá w Īycie 3 wrzeĞnia
2011 r.
Do kompetencji Rady naleĪy:
rozpatrywanie i ocena kandydatów do peánienia urzĊdu na stanowiskach sĊdziów Sądu NajwyĪszego oraz stanowiskach sĊdziowskich w sądach powszechnych, administracyjnych i wojskowych; przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powoáanie
sĊdziów w Sądzie NajwyĪszym, sądach powszechnych, sądach administracyjnych i sądach
wojskowych; uchwalanie zbioru zasad etyki zawodowej sĊdziów i czuwanie nad ich przestrzeganiem; wypowiadanie siĊ o stanie kadry sĊdziowskiej; wyraĪanie stanowiska w sprawach
dotyczących sądownictwa i sĊdziów, wniesionych pod jej obrady przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, inne organy wáadzy publicznej lub organy samorządu sĊdziowskiego; opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sądownictwa i sĊdziów, a takĪe przedstawianie wniosków w tym zakresie; opiniowanie programów szkolenia w ramach aplikacji ogólnej i aplikacji sĊdziowskiej, zakresu i sposobu przeprowadzania konkursów na aplikacjĊ ogólną
oraz egzaminów sĊdziowskich; opiniowanie rocznych harmonogramów dziaáalnoĞci szkoleniowej w zakresie dotyczącym szkolenia i doskonalenia zawodowego sĊdziów i pracowników
sądów.
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Uchwaáa KRS Nr 1890/2011 z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu szczegóáowego trybu dziaáania Krajowej Rady Sądownictwa.
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Ponadto Rada wykonuje inne zadania okreĞlone w ustawach, a w szczególnoĞci: podejmuje uchwaáy w sprawach wystąpienia do Trybunaáu Konstytucyjnego o zbadanie zgodnoĞci
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one
niezaleĪnoĞci sądów i niezawisáoĞci sĊdziów; rozpatruje wnioski o przeniesienie sĊdziego
w stan spoczynku; rozpatruje wystąpienia sĊdziów w stanie spoczynku o powrót na stanowisko
sĊdziowskie; wybiera rzecznika dyscyplinarnego sĊdziów sądów powszechnych i rzecznika
dyscyplinarnego sĊdziów sądów wojskowych; wyraĪa opiniĊ w sprawie powoáania i odwoáania
prezesa albo wiceprezesa sądu powszechnego oraz prezesa albo zastĊpcy prezesa sądu wojskowego; zgáasza kandydata na stanowisko Prokuratora Generalnego; wskazuje trzech czáonków Rady Programowej Krajowej Szkoáy Sądownictwa i Prokuratury; wyraĪa opiniĊ w sprawie powoáania Dyrektora Krajowej Szkoáy Sądownictwa i Prokuratury i zgáasza dwóch kandydatów na czáonków Rady Instytutu PamiĊci Narodowej – Komisji ĝcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu.
II. Priorytetowe cele Krajowej Rady Sądownictwa.
1. Podstawowym i najwaĪniejszym zadaniem Krajowej Rady Sądownictwa zgodnie
art. 179 Konstytucji RP jest przedstawianie Prezydentowi RP wniosków o powoáanie do peánienia urzĊdu na stanowisku sĊdziego.
Kompetencja ta sáuĪy ochronie niezaleĪnoĞci sądów i niezawisáoĞci sĊdziów, zarówno
w aspekcie „zewnĊtrznym” jak i „wewnĊtrznym”. Aspekt „zewnĊtrzny” wyraĪa siĊ w tym,
Īe Rada jest organem sui generis, stanowiącym reprezentacjĊ wszystkich trzech wáadz,
ale od Īadnej z nich niezaleĪnym, który dokonuje wyboru kandydatów do przedstawienia Prezydentowi z wnioskiem o powoáanie do peánienia urzĊdu sĊdziego po przeprowadzeniu postĊpowania konkursowego. Aspekt „wewnĊtrzny” z kolei áączy siĊ z postĊpowaniem konkursowym, w ramach którego wybierani są tylko najlepsi kandydaci – posiadający najlepsze kwalifikacje zawodowe oraz najwyĪsze kwalifikacje osobowoĞciowe, na tyle, na ile ich ocena jest
w ogóle moĪliwa.
Krajowa Rada Sądownictwa wyposaĪona przez KonstytucjĊ w atrybuty straĪnika niezaleĪnoĞci sądów i niezawisáoĞci sĊdziów rozpatruje i ocenia kandydatury do peánienia urzĊdu
sĊdziowskiego zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie
Sądownictwa. Do jej kompetencji naleĪy dbaáoĞü o dobór najlepszych kandydatów do powoáania na stanowiska sĊdziowskie: Sądu NajwyĪszego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz
na stanowiska sĊdziowskie w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych oraz przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
wniosków o powoáanie sĊdziów w wymienionych sądach.
Procedura powoáywania sĊdziów
W procedurze powoáywania sĊdziów Rada z jednej strony zobowiązana jest do zagwarantowania prawidáowego doboru kandydatów, z drugiej przejrzystoĞci kryteriów decydujących
o powoáaniu na stanowisko sĊdziego, przy czym przejrzystoĞü oznacza nie tylko gwarancjĊ
równego dostĊpu do sáuĪby publicznej, ale odnosi siĊ równieĪ do zasad awansowania.
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Rada dokonuje wyboru tych kandydatów, którzy jej zdaniem dają najwyĪsze gwarancje
naleĪytego sprawowania urzĊdu. Chodzi tu zarówno o gwarancje profesjonalizmu, jak i posiadania „nieskazitelnego charakteru”. ProcedurĊ powoáania na stanowisko sĊdziego okreĞlają
art. art. 55-64 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz Regulamin szczegóáowego dziaáania Krajowej Rady Sądownictwa4.
W celu zwiĊkszenia transparentnoĞci dziaáania i zagwarantowania kandydatom prawa
dostĊpu do sáuĪby publicznej na jednakowych zasadach, Rada informuje uczestników postĊpowaĔ o terminach planowanych posiedzeĔ, na których są rozpatrywane ich zgáoszenia oraz
umoĪliwia im skáadanie pisemnych wyjaĞnieĔ czy uzupeánianie dokumentów. W wypadku
ubiegania siĊ o wolne stanowisko sĊdziowskie przez osoby wykonujące inne zawody prawnicze (adwokatów, radców prawnych, notariuszy) lub zajmujących stanowisko prokuratora, asesora prokuratorskiego, radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu PaĔstwa Rada
zawiadamia o posiedzeniach zespoáów, wyznaczonych przez jej przez Przewodniczącego, wáaĞciwe centralne organy danego samorządu, Krajowej Rady Prokuratury i Prezesa Prokuratorii
Generalnej. Przedstawiciele tych organów mają prawo (i bardzo czĊsto z niego korzystają) brania udziaáu w posiedzeniach zespoáów z gáosem doradczym. Posiedzenia zespoáów są protokoáowane, a stanowiska zespoáów zawierają uzasadnienia. JeĞli na stanowisko sĊdziowskie zgáosiá
siĊ wiĊcej niĪ jeden kandydat zespoáy przedstawiają listy rekomendujące najlepsze kandydatury
z uwzglĊdnieniem kryteriów, którymi siĊ kierowaáy (ocena kwalifikacji, doĞwiadczenie zawodowe, opinie przeáoĪonych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty doáączone do karty
zgáoszenia, a takĪe opinia kolegium wáaĞciwego sądu oraz ocena wáaĞciwego zgromadzenia
ogólnego sĊdziów). Listy kandydatów oraz uchwaá Rady publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.
Proces nominacyjny na urząd sĊdziego trwa nadmiernie dáugo z przyczyn w duĪym
stopniu niezaleĪnych od Rady. Rozpoczyna go obwieszczenie w Monitorze Polskim
o wolnym stanowisku sĊdziowskim. Osoby, które záoĪą zgáoszenia na owo stanowisko, są poddawane wieloetapowej procedurze kontrolno-opiniodawczej zanim zostaną przedstawione
Radzie. KaĪdy z kandydatów poddawany jest ocenie sĊdziów wizytatorów, a nastĊpnie ocenie
kolegium i zgromadzenia ogólnego sądów, w których aspiruje do objĊcia urzĊdu. Po tych ocenach dokumentacja przekazywana jest Krajowej Radzie Sądownictwa. Rada wybiera kandydatów w dwóch etapach. W pierwszym zgáoszenie ocenia zespóá powoáany spoĞród czáonków
Rady, w którego skáad wchodzą co do zasady zarówno sĊdziowie, jak i parlamentarzyĞci
czy przedstawiciel Prezydenta RP. W pracach biorą czynny udziaá przedstawiciele adwokatów,
radców prawnych, notariuszy i prokuratorów, jeĪeli czáonkowie tych grup zawodowych zgáosili
siĊ do konkursu. O ile przedstawiciele adwokatów i radców prawnych od początku wykorzystywali moĪliwoĞü uczestnictwa w pracach zespoáów, o tyle przedstawiciele prokuratury zaczĊli byü obecni na ich posiedzeniach dopiero od wrzeĞnia 2012 roku. Przedstawiciele zawodów
innych niĪ referendarze sądowi i asystenci sĊdziów, mają gáos doradczy; ich opinia jest jednak
bardzo powaĪnie brana pod uwagĊ zarówno w trakcie posiedzeĔ zespoáów, jak i póĨniej,
na etapie dyskusji na posiedzeniu plenarnym Rady. Czáonkowie zespoáów wybierają kandyda4
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tów w gáosowaniu jawnym, a caáy proces jest w peáni transparentny. Podobnie ostateczne gáosowanie na posiedzeniu plenarnym Rady jest – co do zasady - jawne. Z posiedzeĔ zespoáów,
jak i z posiedzenia Rady, sporządzany jest protokóá.
Uchwaáy Rady w sprawach dotyczących powoáaĔ na stanowiska sĊdziowskie zawierają
uzasadnienia i są zaskarĪalne. Kandydaci, których nie przedstawiono z wnioskami o powoáanie
mają prawo wniesienia odwoáania do Sądu NajwyĪszego - art. 44 ust. 1 ustawy z 12 maja
2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 125, poz.714).
Powierzenie Sądowi NajwyĪszemu kompetencji orzeczniczych w sprawach uchwaá
KRS wpisaáo siĊ dobrze w dosyü zróĪnicowaną i rozbudowaną sferĊ dziaáalnoĞci orzeczniczej
tego sądu i nie budzi wątpliwoĞci ustrojowych5. W orzecznictwie SN przyjmuje siĊ konsekwentnie, Īe postĊpowanie odwoáawcze od uchwaá w sprawach indywidualnych polega
wyáącznie na badaniu legalnoĞci dziaáania KRS. Oznacza to, Īe „dokonywanie oceny kandydatów do objĊcia stanowiska sĊdziego jest konstytucyjną (…) i ustawową (…) kompetencją
Rady”, a zasadnoĞü jej rozstrzygniĊcia dotyczącego konkretnego stanowiska sĊdziowskiego
„nie podlega kontroli Sądu NajwyĪszego, chyba, Īe naruszone zostaáy granice swobodnego
uznania Rady lub przepisy postĊpowania, jeĪeli ich naruszenie miaáo wpáyw na stanowisko
zajĊte przez RadĊ6, co moĪe byü „w szczególnoĞci spowodowane uĪyciem przez RadĊ niedozwolonego kryterium oceny”7. Sąd NajwyĪszy na etapie kontroli nie moĪe „ograniczyü kompetencji przysáugującej Krajowej Radzie Sądownictwa”8, a „merytoryczna ingerencja Sądu
w rozstrzygniĊcie Rady jest niedopuszczalna”9.
PostĊpowanie koĔczy siĊ „obsadzeniem” wolnego stanowiska przez powoáanie kandydata postanowieniem Prezydenta RP do peánienia urzĊdu na okreĞlonym stanowisku sĊdziowskim.
Opinie i stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące spraw powoáaniowych.
 W stanowisku z 9 lutego 2012 r. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziáa, Īe kryteria ocen kandydatów na stanowiska sĊdziowskie wskazuje art. 35 ustawy z dnia 12 maja
2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, co jest wynikiem wyroku Trybunaáu Konstytucyjnego
z dnia 29 listopada 2007 r.10, który na skutek skargi konstytucyjnej jednego z sĊdziów orzeká,
Īe wymienione kryteria powinny wynikaü z przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, nie zaĞ z podjĊtej przez RadĊ uchwaáy. Ustaáa w związku z tym moc wiąĪącą uchwaáy
KRS z dnia 11 stycznia 2007 r.11 Wypracowane w uchwale kryteria ocen mogą byü stosowane
5

Kontrola uchwaá KRS w sprawach indywidualnych sprawowana przez Sąd NajwyĪszy – Marcin StĊbelski, Jarosáaw Suákowski
6
Wyrok SN z 21.10.201 r. (III KRS 7/10), LEX nr 737276
7
Wyrok SN z 6.11.2009 (III KRS 20/09), niepubl.
8
Wyrok SN z 17.08.2010 (III KRS 6/10, LEX nr 7372275
9
Wyrok SN z 8.06.2011 (III KRS 7/11), LEX nr 1095982
10
Wyrok TK z dnia 29 listopada 2007 r. SK 43/2006
11
Uchwaáa KRS Nr 7/2007 z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie kryteriów oceny kandydatów na stanowiska
sĊdziowskie, przeprowadzanej przez prezesów sądów okrĊgowych i apelacyjnych.
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jedynie posiákowo, w zakresie, w którym precyzują kryteria ustawowe i nie są z nimi sprzeczne.
 Krajowa Rada Sądownictwa w stanowisku z 8 maja 2012 r. z niepokojem stwierdziáa, Īe w niektórych postĊpowaniach dotyczących powoáania na urząd sĊdziego lub obsadzenia wolnego stanowiska sĊdziowskiego dochodzi do sytuacji, które mogą byü potraktowane
jako naruszenie zasad etyki zawodowej sĊdziów, a nawet uchybienie godnoĞci urzĊdu sĊdziego.
Dotyczyáo to procedur nominacyjnych, w których na wolne stanowisko sĊdziowskie kandydowaá czáonek najbliĪszej rodziny sĊdziego bĊdącego czáonkiem kolegium sądu okrĊgowego.
Zasady etyki zawodowej sĊdziów wymagają, aby w takiej sytuacji czáonek Kolegium nie braá
udziaáu w gáosowaniu dotyczącym obsadzenia wolnego stanowiska sĊdziowskiego, na które
kandyduje czáonek jego najbliĪszej rodziny, a co najmniej powstrzymaá siĊ od gáosowania.
To samo dotyczy gáosowania podczas zgromadzenia ogólnego sĊdziów sądu okrĊgowego.
SĊdzia, którego najbliĪszy czáonek rodziny kandyduje na wolne stanowisko sĊdziowskie,
nie powinien równieĪ sporządzaü oceny kwalifikacyjnej innych kandydatów aspirujących
do tego samego stanowiska ogáoszonego w tym samym Monitorze Polskim. Rada przypomniaáa, Īe zgodnie ze zbiorem zasad etyki zawodowej sĊdziów, sĊdzia powinien zawsze kierowaü
siĊ zasadami uczciwoĞci, godnoĞci, honoru, poczuciem obowiązku oraz przestrzegaü dobrych
obyczajów. SĊdziemu nie wolno wykorzystywaü swego statusu i prestiĪu sprawowanego urzĊdu w celu wspierania interesu wáasnego lub innych osób. Branie udziaáu w gáosowaniu nad
kandydaturą czáonka najbliĪszej rodziny podczas posiedzenia kolegium sądu okrĊgowego opiniującego kandydatów do objĊcia urzĊdu sĊdziego lub obsadzenia wolnego stanowiska
sĊdziowskiego oraz sporządzenia oceny kwalifikacyjnej jego kontrkandydatów stanowi naruszenie przytoczonych zasad etycznego zachowania.
 W stanowisku z dnia 12 czerwca 2012 r. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziáa,
Īe po nowelizacji art. 77 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
dokonanej ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych oraz niektórych innych ustaw zachowana zostaáa – chociaĪ tylko w szczególnie
uzasadnionych wypadkach – moĪliwoĞü delegowania sĊdziego do peánienia obowiązków
sĊdziego w sądzie wyĪszym. Rada podtrzymaáa swoje stanowisko wyraĪone w dniu 17 lipca
2008 r., w którym stwierdziáa, Īe moĪliwoĞü orzekania w ramach delegacji w sądzie wyĪszym
jest od lat traktowana przez sĊdziów jako wyróĪnienie i wiĊksza szansa na skuteczne ubieganie
siĊ o ewentualny awans do sądu wyĪszego i zaapelowaáa do Ministra SprawiedliwoĞci, prezesów sądów apelacyjnych i prezesów sądów okrĊgowych, aby podawali do wiadomoĞci zainteresowanych sĊdziów informacjĊ o potrzebie i zamiarze delegowania sĊdziów do sądów wyĪszych instancji stwarzając im w ten sposób moĪliwoĞü zgáaszania swoich kandydatur do peánienia obowiązków sĊdziego w tych sądach. Rada uznaáa równieĪ za poĪądane poddanie
wszystkich zgáoszonych kandydatur ocenie wáaĞciwych kolegiów sądów. Wprawdzie obowiązek takiego postĊpowania nie wynika z przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, jednak, zdaniem Rady, stanowi dobrą praktykĊ pozwalającą na zapewnienie wiĊkszej
przejrzystoĞci i obiektywizmu decyzji w tej waĪnej dla funkcjonowania sądów kwestii.

9

 Rada uznaáa równieĪ, Īe rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 12 maja 2011 roku
o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw spowodowaáy wydáuĪenie i tak dotychczas zbyt dáugiego czasu trwania postĊpowania w sprawach związanych
z ubieganiem siĊ o powoáanie do peánienia urzĊdu na stanowisku sĊdziego (stanowisko
z 15 czerwca 2012 r.). Dotyczy to zwáaszcza procedury powoáaĔ na pierwsze stanowiska
sĊdziowskie w sądach powszechnych, o które ubiega siĊ nierzadko nawet po kilkudziesiĊciu
kandydatów. Z danych posiadanych przez Krajową RadĊ Sądownictwa wynika, Īe w okresie
od 1 stycznia 2008 roku do 30 lipca 2011 roku, na ogólną liczbĊ 1155 stanowisk sĊdziowskich
w sądach rejonowych obsadzonych w tym okresie, czas jaki upáynąá od dnia ich zwolnienia
do dnia uzyskania powoáaĔ przez kolejne osoby wynosiá:
-

do 6 miesiĊcy - w odniesieniu do 348 (30%) stanowisk,
nie byá dáuĪszy niĪ 12 miesiĊcy - w odniesieniu do 593 (51%) stanowisk,
przekroczyá 12 miesiĊcy - w odniesieniu do 214 (19%) stanowisk.

W tym samym stanowisku Rada zaproponowaáa zobowiązywanie kandydatów zgáaszających siĊ na stanowiska sĊdziowskie do skáadania dodatkowych oĞwiadczeĔ wskazujących
adresy ich poczty elektronicznej oraz zawierających zgodĊ na otrzymywanie drogą elektroniczną korespondencji związanej z tymi postĊpowaniami pochodzącej zarówno od prezesów
sądów jak i od Rady. JeĞli znacząca czĊĞü kandydatów záoĪyáaby tego rodzaju oĞwiadczenia
Krajowa Rada Sądownictwa skáonna byáaby dokonaü stosownej zmiany Regulaminu szczegóáowego trybu jej dziaáania w zakresie przepisów regulujących sposoby dorĊczeĔ.
Ponadto zauwaĪając, Īe po nowelizacji art. 58 § 3 i 4 ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych w postĊpowaniach nominacyjnych, które rozpoczĊáy siĊ po dniu 27 marca 2012
roku, na Ministrze SprawiedliwoĞci nie spoczywa juĪ obowiązek wyraĪania opinii o kaĪdym
z kandydatów na sĊdziego, Krajowa Rada Sądownictwa zwróciáa siĊ do prezesów sądów apelacyjnych i okrĊgowych z proĞbą o przygotowywanie i przesyáanie Radzie, wraz ze zgáoszeniami
kandydatów na sĊdziów oraz niezbĊdnymi dokumentami okreĞlonymi w usp, takĪe syntetycznej informacji zbiorczej o kaĪdym z kandydatów, opracowanej na podstawie caáej dokumentacji zawierającej, podstawowe dane osobowe kandydata takie jak: posiadane przez niego tytuáy,
stopnie naukowe, tytuáy naukowe, datĊ i wynik ukoĔczenia studiów prawniczych, datĊ
i wynik egzaminu sĊdziowskiego oraz egzaminów skáadanych po ukoĔczeniu innych aplikacji
prawniczych, przebieg dotychczasowej pracy zawodowej z wymienieniem poszczególnych
stanowisk, na których praca umoĪliwia ubieganie siĊ o stanowisko sĊdziego oraz okresów zajmowania kaĪdego z tych stanowisk, dane dotyczące odbycia studiów podyplomowych i doktoranckich, dane opisowe dotyczące ogólnej oceny pracy z uwzglĊdnieniem m.in. obciąĪenia
pracą i efektywnoĞci jej wykonywania, stabilnoĞci orzecznictwa (w odniesieniu do sĊdziów
i referendarzy sądowych), terminowoĞci wykonywania obowiązków (w odniesieniu do sĊdziów
i referendarzy sądowych), dane dotyczące odpowiedzialnoĞci dyscyplinarnej, wytkniĊcia
oczywistej obrazy przepisów dokonane w trybie art. 40 § 1 usp oraz stwierdzenia uchybieĔ
w zakresie sprawnoĞci postĊpowania i zwrócenia na nie uwagi w trybie art. 37 ust. 4 usp;
stwierdzenia przewlekáoĞci postĊpowaĔ dokonane w nastĊpstwie skarg na naruszenie prawa
strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwáoki, opiniĊ kolegium sądu; opiniĊ zgromadzenia ogólnego sĊdziów apelacji (okrĊgu).
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 W dniu 7 wrzeĞnia 2012 r. Krajowa Rada Sądownictwa zajĊáa stanowisko
w sprawie wykáadni i ujednolicenia praktyki dotyczącej stosowania art. 57 § 1 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zdaniem Rady prawo wyboru przez
kandydata siedziby sądu, w którym ma zamiar peániü swoją sáuĪbĊ, jest zagwarantowane
w art. 65 ust. 1 Konstytucji RP jako wolnoĞü pracy, a w szczególnoĞci jako wybór miejsca pracy. Ponadto, art. 60 Konstytucji RP, gwarantuje kaĪdemu obywatelowi równy dostĊp do sáuĪby
publicznej, na jednakowych zasadach.
Rada wskazaáa ponadto, Īe aktualnoĞü zachowuje jej stanowisko wyraĪone w dniu
20 lutego 2003 r. w zakresie odnoszącym siĊ do braku uprawnieĔ do konstruowania w drodze
wykáadni przeszkód na drodze kandydowania nieuregulowanych wyraĨnie w ustawie. Wymagania i ograniczenia ustawowe powinny byü wykáadane ĞciĞle, a nie rozszerzająco. Rada uznaáa
wiĊc, Īe kandydat do objĊcia urzĊdu sĊdziego moĪe zgáosiü swoją kandydaturĊ na wolne stanowisko sĊdziowskie w wiĊcej niĪ jednym z sądów wskazanych w danym obwieszczeniu Ministra SprawiedliwoĞci, zarówno gdy sądy te mają swoją siedzibĊ w jednym okrĊgu, jak i w sytuacji gdy znajdują siĊ w róĪnych okrĊgach.
 W sprawie dopuszczalnoĞci kandydowania na urząd sĊdziego asystenta sĊdziego
legitymującego siĊ szeĞcioletnim staĪem pracy na tym stanowisku oraz zdanym egzaminem
zawodowym: adwokackim lub radcowskim, Krajowa Rada Sądownictwa uznaáa (w stanowisku
z 16 listopada 2012 r.), Īe aktualny stan prawny uniemoĪliwia uznanie, Īe osoba legitymująca
siĊ paĔstwowym egzaminem adwokackim, radcowskim i notarialnym mogáaby, posiadając
odpowiedni staĪ pracy na stanowisku asystenta sĊdziego, stanąü do konkursu na stanowisko
sĊdziego sądu rejonowego. W stosunku do takiej osoby ustawa przewiduje dodatkowy obowiązek záoĪenia egzaminu sĊdziowskiego lub prokuratorskiego. Ustawa – Prawo o ustroju sądów
powszechnych w art. 61 § 4 oraz ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
w art. art. 65 ust. 4 konsekwentnie odsyáają do wymogów z art. 61 § 1 pkt 1-6 ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych. Zagadnienie to, zdaniem Rady, powinno byü jednak uregulowane w drodze zmiany ustawy, a nie jej wykáadni.
Dane z dziaáalnoĞci Krajowej Rady Sądownictwa
W 2012 roku Krajowa Rada Sądownictwa odbyáa 15 posiedzeĔ plenarnych, które trwaáy áącznie 53 dni. Przewodniczący Rady powoáaá 376 Zespoáów Rady opiniujących zgáoszenia
osób kandydujących na wolne stanowiska sĊdziowskie, zastrzeĪenia kandydatów na stanowiska
sĊdziowskie co do pozostawienia ich zgáoszeĔ bez rozpatrzenia, wnioski o przeniesienie
sĊdziego w stan spoczynku oraz wnioski o powrót sĊdziego na poprzednio zajmowane stanowisko. Zespoáy odbyáy 318 odrĊbnych posiedzeĔ, w celu przygotowania spraw indywidualnych
na posiedzenia plenarne Rady dla szczegóáowego omówienia kaĪdej ze zgáoszonych kandydatur i opracowania listy osób rekomendowanych Radzie.
Czáonkowie Krajowej Rady Sądownictwa przeprowadzili rozmowy z 277 kandydatami
do peánienia urzĊdu sĊdziego. W rozmowach uczestniczyli takĪe prezesi sądów oraz przedstawiciele reprezentujący inne zawody prawnicze (w trybie art. 36 ust. 2 ustawy o Krajowej
Radzie Sądownictwa). Z konkursem na stanowiska sĊdziowskie wiąĪe siĊ obowiązek záoĪenia
przez kandydatów oĞwiadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim záoĪeniu takiego
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oĞwiadczenia (art. 57 § 1 usp). Kandydaci záoĪyli 57 oĞwiadczeĔ lustracyjnych i 421 informacji
o uprzednim záoĪeniu oĞwiadczenia lustracyjnego.
Do Krajowej Rady Sądownictwa wpáynĊáo duĪo wiĊcej zgáoszeĔ kandydatów, niĪ byáo
wolnych stanowisk sĊdziowskich. W 2012 r. wpáynĊáy 3624 zgáoszenia do peánienia urzĊdu na
stanowisku sĊdziego w sądach powszechnych, administracyjnych i wojskowych oraz w Sądzie
NajwyĪszym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym, które pochodziáy od 1629 osób. Krajowa
Rada Sądownictwa przedstawiáa Prezydentowi RP wnioski o powoáanie 346 osób, co oznacza,
Īe o jedno stanowisko sĊdziowskie ubiegaáo siĊ przeciĊtnie 5 osób, a záoĪono na nie przeciĊtnie
10,5 zgáoszenia. Wiele osób zgáosiáo siĊ na wiĊcej niĪ jedno miejsce, dlatego uchwaáy o nieprzedstawieniu z wnioskiem o powoáanie zapadaáy nawet kilkakrotnie wobec jednej kandydatury (nierzadko na tym samym posiedzeniu).
Rada ponadto wypeániaáa inne waĪne zadania ustawowe, takie jak: opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sądownictwa i sĊdziów i wyraĪanie stanowisk
w sprawach sądownictwa i sĊdziów (w omawianym okresie wpáynĊáo do zaopiniowania
214 projektów aktów normatywnych), rozpatrywanie wniosków o przeniesienie sĊdziów
w stan spoczynku oraz wniosków o powrót na stanowiska sĊdziowskie czy rozpoznawanie
spraw z zakresu odpowiedzialnoĞci dyscyplinarnej sĊdziów i z zakresu etyki zawodowej
sĊdziów.
Struktura osób kandydujących i powoáanych na stanowiska sĊdziowskie
Krajowa Rada Sądownictwa juĪ w 2011 roku sygnalizowaáa, Īe jej doĞwiadczenia
związane z rozpatrywaniem i oceną zgáoszeĔ kandydatów do peánienia urzĊdu na stanowiskach
sĊdziego wskazują, Īe adwokaci, radcowie prawni i prokuratorzy tylko w niewielkiej liczbie
kandydują na te stanowiska, a zdecydowanie przewaĪają (i czĊĞciej niĪ inni są przedstawiani
Prezydentowi RP z wnioskiem o powoáanie) referendarze sądowi oraz asystenci sĊdziów.
Potwierdzają to dane dotyczące nominacji do sądów rejonowych.
W 2012 r. do obsadzenia w sądach rejonowych Minister SprawiedliwoĞci ogáosiá
142 wolne stanowiska sĊdziowskie. Krajowa Rada Sądownictwa wystąpiáa do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powoáanie na te stanowiska: 2 adwokatów, 3 radców
prawnych, 57 referendarzy, 73 asystentów sĊdziów, 6 prokuratorów (1 stanowiska nie obsadzono).
Zaprezentowane poniĪej tabele i wykresy graficzne obrazują strukturĊ zawodów prawniczych wykonywanych przez osoby, które ubiegaáy siĊ w latach 2011 i 2012 o powoáania
do peánienia urzĊdu na stanowisku sĊdziego wszystkich rodzajów i szczebli sądów oraz liczbĊ
i odsetek osób wywodzących siĊ z tych zawodów, przedstawionych przez Krajową RadĊ
Sądownictwa Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powoáanie.
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Zgáoszenia
pochodzące od:

Liczba
zgáoszeĔ

Odsetek

Liczba osób,
które záoĪyáy
zgáoszenia

Liczba
osób
przedstawionych
Odsetek do sądów
wszystkich
szczebli i
rodzajów

Odsetek
kandydatów
wywodzących siĊ
Odsez danego
tek
zawodu
przedstawionych
z wnioskami
o powoáanie

2011
sĊdziów lub
b. sĊdziów
referendarzy
sądowych
asystentów
sĊdziego
radców prawnych
prokuratorów
adwokatów
od osób. wyk.
inny zawód
Suma

416

14,16%

308

21,95%

140

1156

39,35%

492

35,07%

93

1117

38,02%

439

31,29%

89

40,46
%
26,88
%
25,72
%

71
77
63

2,42%
2,62%
2,14%

48
47
38

3,42%
3,35%
2,71%

9
5
7

2,60%
1,45%
2,02%

12,68%
6,49%
11,11%

38
2938

1,29%

31
1403

2,21%

3
346

0,87%

7,89%

33,65%
8,04%
7,97%

2012
sĊdziów lub
b. sĊdziów
referendarzy
sądowych
asystentów
sĊdziego
radców prawnych
prokuratorów
adwokatów
od osób. wyk.
inny zawód
SUMA
Wzrost w stosunku
do 2011 r. o

901

24,86%

506

31,06%

188

1121

30,93%

462

28,36%

61

1310

36,15%

471

28,91%

76

54,34
%
17,63
%
21,97
%

97
99
48

2,68%
2,73%
1,32%

72
54
30

4,42%
3,31%
1,84%

9
6
2

2,60%
1,73%
0,58%

9,28%
6,06%
4,17%

48
3624

1,32%

34
1629

2,09%

4
346

1,16%

8,33%

686

226

20,87%
5,44%
5,80%

=
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Struktura liczby zgáoszeĔ i osób powoáanych na stanowiska sĊdziowskie
w 2012 roku przedstawiaáa siĊ graficznie w sposób nastĊpujący:

14

Stosunek liczby zgáoszeĔ osób przedstawionych z wnioskiem do liczby wszystkich zgáoszeĔ.

15

W 2012 roku zgáoszono do obsadzenia 346 etatów sĊdziowskich w sądach nastĊpujących
rodzajów i szczebli, co do których zapadáy uchwaáy Krajowej Rady Sądownictwa:

SN
4

NSA WSA
13
22

SA
25

SO
135

SR
142

WSO WSG àącznie
2
3
346

PoniĪsza tabela obrazuje liczbĊ zgáoszeĔ na stanowiska sĊdziowskie w poszczególnych rodzajach sądów pochodzących od kandydatów niebĊdących sĊdziami, referendarzami sądowymi
i asystentami sĊdziów oraz liczbĊ tego rodzaju kandydatów przedstawionych z wnioskami
o powoáanie.

adwokaci

SN NSA WSA SA
x
x
5
1

SO
5

SR
37

radcowie
prawni

x

x

37

x

5

45

prokuratorzy

x

x

5

2

2

87

inny zawód

x

1

33

1

1

8

WSO WSG àącznie KRS przedstawiáa
x
1
2 osoby do SR
48
9 osób w tym:
x
x
6 do WSA
87
i 3 do SR
x
x
6 osób do SR
96
4 osoby
2 do WSA
x
x
44
1 do SO
1 do SR

Zmieniając ustawĊ - Prawo o ustroju sądów powszechnych i wprowadzając regulacje
prawne dotyczące naboru do stanu sĊdziowskiego zakáadano, Īe urząd sĊdziego bĊdzie na tyle
atrakcyjny, Īe przyciągnie szerokie grono przedstawicieli innych zawodów prawniczych i stanie siĊ ich „koroną”. Jednak zainteresowanie objĊciem tego urzĊdu zgáaszają gáównie referendarze i asystenci sĊdziów, a przedstawiciele innych zawodów prawniczych tylko w niewielkim
stopniu. Rada uznaáa, Īe istnieje pilna potrzeba powrotu do powaĪnej dyskusji publicznej nad
opracowaniem nowego modelu dochodzenia do urzĊdu sĊdziego. Zdaniem Rady sytuacja jest
obecnie gorsza niĪ przed orzeczeniem Trybunaáu Konstytucyjnego12, stwierdzającym niekonstytucyjnoĞü instytucji asesora sądowego. O ile przedtem o nominacjĊ sĊdziowską ubiegali siĊ
asesorzy sądowi, mający kilkuletnią praktykĊ w orzekaniu, obecnie zgáaszają siĊ osoby nieposiadające takiej praktyki w ogóle lub mające ją tylko w wąskim zakresie. RealizacjĊ najwaĪniejszej z kompetencji KRS utrudnia wiĊc fakt, Īe osoby aspirujące do urzĊdu sĊdziowskiego
nie mają istotnej praktyki orzeczniczej, a zdecydowana wiĊkszoĞü nie ma takĪe samodzielnej
praktyki prawniczej. Brakuje zatem bardzo istotnego elementu do oceny ich przydatnoĞci do
peánienia funkcji sĊdziowskich, jakim jest umiejĊtnoĞü stosowania prawa w praktyce. Ponadto

12
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nie istnieje moĪliwoĞü sprawdzenia predyspozycji osobowoĞciowych i charakterologicznych
kandydatów na urząd sĊdziego, które moĪe daü w peáni tylko sala sądowa.
Krajowa Rada Sądownictwa zaniepokojona coraz sáabszym przygotowaniem zawodowym osób rozpoczynających sáuĪbĊ sĊdziowską postanowiáa wraz z Senatem RP zorganizowaü
w dniu 7 stycznia 2013 r. w Warszawie konferencjĊ „Model dojĞcia do urzĊdu sĊdziego”.
Badania ankietowe
Na przeáomie lutego i marca 2012 roku Krajowa Rada Sądownictwa przeprowadziáa
badanie ankietowe wĞród sĊdziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów dotyczące
oceny obecnego systemu naboru do peánienia urzĊdu na stanowisku sĊdziego sądu rejonowego.
Wynika z nich, Īe prawie 57% respondentów negatywnie oceniáo obecny system umoĪliwiający powoáywanie na stanowiska sĊdziów osób bez naleĪytej i sprawdzalnej praktyki orzeczniczej. RóĪnice w przygotowaniu do zawodu pomiĊdzy sĊdziami, którzy odbyli wczeĞniej asesurĊ, a powoáywanymi bez tej praktyki - na niekorzyĞü tych ostatnich - dostrzegáo 52,1% ankietowanych. RóĪnice te polegają na: wiĊkszych umiejĊtnoĞciach praktycznych, lepszej organizacji rozpraw, áatwoĞci i umiejĊtnoĞci podejmowania decyzji, a takĪe panowaniu nad stronami
oraz nad wáasnymi emocjami. Wyniki badaĔ (opracowane przez CBOS) są, zdaniem Rady,
niepokojące, gdyĪ Ğwiadczą o pogorszeniu siĊ stopnia praktycznego przygotowania zawodowego osób rozpoczynających sáuĪbĊ sĊdziowską. Na niebezpieczeĔstwo takiej sytuacji
KRS wskazywaáa wielokrotnie w swoich stanowiskach i opiniach.
Ponadto na podstawie 1682 nadesáanych w 2011 roku odpowiedzi na inną z ankiet
opracowaną przez RadĊ przygotowany zostaá (równieĪ przez CBOS) „Raport o stanie
kadry sĊdziowskiej”. Prezentuje on wyniki badania dotyczącego stanu kadry sĊdziowskiej,
przeprowadzonego przez Krajową RadĊ Sądownictwa w okresie od lipca do paĨdziernika 2011
roku. Badaniem objĊte zostaáy wszystkie jednostki sądów powszechnych (sądy rejonowe, okrĊgowe i apelacyjne),wojewódzkie sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Zakres tematyczny informacji zgromadzonych w toku badania zawieraá dane dotyczące:
DáugotrwaáoĞci procedury nominacyjnej na stanowiska sĊdziowskie w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2011 roku mierzonej okresem, jaki upáynąá od dnia zwolnienia siĊ stanowiska sĊdziowskiego do dnia otrzymania przez sĊdziego aktu mianowania
od Prezydenta RP.
Liczby sĊdziów, którzy w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2011 roku zrzekli siĊ urzĊdu sĊdziego.
Wieku sĊdziów na dzieĔ 30 czerwca 2011 roku.
Proporcji páci sĊdziów na dzieĔ 30 czerwca 2011 roku w podziale na kategorie wiekowe.
StaĪu pracy sĊdziów od chwili powoáania na pierwsze stanowisko sĊdziowskie lub stanowisko asesora sądowego wedáug stanu na dzieĔ 30 czerwca 2011 roku.
Liczby urlopów dla poratowania zdrowia udzielonych sĊdziom w okresie od 1 stycznia
2008 roku do 30 czerwca 2011 roku.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Liczby sĊdziów, którzy w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2011 roku záoĪyli wnioski o przeniesienie na inne miejsce sáuĪbowe oraz liczby wniosków w tym przedmiocie uwzglĊdnionych przez Ministra SprawiedliwoĞci.
Liczby sĊdziów, którzy na dzieĔ 30 czerwca 2011 roku posiadali zgodĊ na zamieszkanie
poza siedzibą sądu - z rozbiciem na osoby, zamieszkujące w róĪnej odlegáoĞci od siedziby
sądu.
Liczby zwróconych, w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2011 roku, uwag na
podstawie art. 37 § 4 usp (bez wzglĊdu na to czy záoĪono pisemne zastrzeĪenia) z rozbiciem na sĊdziów o róĪnym staĪu asesorsko sĊdziowskim.
Liczby wytkniĊü udzielonych w trybie art. 40 § 1 usp (w przypadku sądów rejonowych
i okrĊgowych) i art. 70 § 1 Prawa o ustroju sądów wojskowych (w przypadku sądów wojskowych).
Liczby dáugotrwaáych (tj. przekraczających áącznie 3 m-ce w danym roku kalendarzowym)
zwolnieĔ lekarskich oraz urlopów macierzyĔskich sĊdziów w okresie od 1 stycznia 2008
roku do 30 czerwca 2011 roku w rozbiciu na páeü.
Liczby wszczĊtych postĊpowaĔ dyscyplinarnych wobec sĊdziów (do maja 2009 roku takĪe
asesorów sądowych), liczby wniosków o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej skierowanych
przez rzecznika dyscyplinarnego lub jego zastĊpców do sądów dyscyplinarnych; liczby
prawomocnych wyroków sądów dyscyplinarnych uznających sĊdziów za winnych
w postĊpowaniach dyscyplinarnych oraz liczby sĊdziów, którym wymierzono w tym okresie kary záoĪenia z urzĊdu i przeniesienia na inne miejsce sáuĪbowe; liczby prawomocnych
orzeczeĔ sądów dyscyplinarnych zezwalających na pociągniĊcie sĊdziów do odpowiedzialnoĞci karnej w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2011 roku.

Wnioski wynikające z raportu wspomnianego wczeĞniej byáy jednym z tematów Konferencji na temat „Modelu dojĞcia do urzĊdu sĊdziego” odbytej w Senacie RP w dniu 7 stycznia
2013 r.
Wyniki badaĔ potwierdziáy zjawisko feminizacji zawodu sĊdziego. Zebrane dane wskazują równieĪ na postĊpującą stabilizacjĊ kadry sĊdziowskiej. Liczba sĊdziów, w ciągu 20 lat,
wzrosáa dwukrotnie (z 4.600 w 1989 r. do 10.600 obecnie). Najliczniejszą grupĊ (36%) stanowią sĊdziowie legitymujący siĊ staĪem od 10 do 20 lat oraz staĪem od 5 do 10 lat (31%). Stosunkowo nieliczni są sĊdziowie orzekający od 20 do 30 lat (14%), a powyĪej 30 lat orzeka tylko 3% sĊdziów. Niepokojące zjawisko daje siĊ zaobserwowaü w sądach rejonowych na obszarze apelacji katowickiej i warszawskiej, w których orzeka najwyĪszy odsetek sĊdziów ze staĪem sĊdziowskim poniĪej 10 lat (odpowiednio 51% i 71% - w tym ze staĪem do 5 lat po 23 %). Oznacza ono, Īe w tych okrĊgach urząd peáni zbyt maáy odsetek sĊdziów z duĪym
doĞwiadczeniem zawodowym.
Analiza zebranych danych statystycznych pozwala równieĪ zauwaĪyü, Īe najwiĊcej
rezygnacji z zawodu sĊdziego miaáo miejsce w tych okrĊgach, w których jest dobrze rozwiniĊty
rynek usáug prawniczych. Inne informacje uzyskane w trakcie badaĔ ankietowych wskazują,
Īe sądownictwo dyscyplinarne jest skuteczne i speánia swoje zadania zdecydowanie lepiej
niĪ czyniáo to przed wejĞciem w Īycie w 2001 r. ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
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Odwoáania od uchwaá Krajowej Rady Sądownictwa
Kandydaci na sĊdziów mają moĪliwoĞü wnoszenia do Sądu NajwyĪszego odwoáaĔ
od uchwaá Krajowej Rady Sądownictwa odmawiających przedstawienia Prezydentowi RP
wniosku o ich powoáanie do peánienia urzĊdu na stanowisku sĊdziego. Kontrola Sądu NajwyĪszego – o czym wspomniano wczeĞniej - ograniczona jest do oceny zgodnoĞci z prawem zastosowanej procedury oceny kandydata.13
W 2012 r. Sąd NajwyĪszy rozpoznaá áącznie 31 odwoáaĔ od uchwaá Rady (róĪnego
rodzaju), z czego 6 uchyliá i przekazaá Radzie do ponownego rozpoznania. Pozostaáe odwoáania
zostaáy oddalone bądĨ odrzucone.
Uchylone uchwaáy Rady dotyczyáy: odmowy ponownego rozpatrzenia sprawy
w przedmiocie przeniesienia sĊdziego w stan spoczynku (1), odmowy wyraĪenia zgody
na powrót sĊdziego w stanie spoczynku na poprzednio zajmowane stanowisko sĊdziowskie (1)
oraz powrotu na zajmowane stanowisko przez sĊdziego, który zrzeká siĊ urzĊdu i przez jakiĞ
czas byá komornikiem (1). W 3 sprawach Sąd NajwyĪszy uchyliá zaskarĪone uchwaáy
w przedmiocie wniosków o powoáanie do peánienia urzĊdu na stanowisku sĊdziego (w tym
w 2 czĊĞciowo).
Orzekając w tych sprawach Sąd NajwyĪszy nie podzieliá poglądu Rady, zgodnie z którym jeĞli sporne stanowisko sĊdziowskie zostaáo juĪ obsadzone, to jedynie zupeánie wyjątkowo
moĪna podjąü uchwaáĊ pozytywną w stosunku do innego kandydata do tego stanowiska. Uznaá
przy tym, Īe ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych nie przewiduje, aby w przypadku
ponownego rozpatrywania sprawy Rada mogáa stosowaü inne kryteria, niĪ mające zastosowanie do rozpoznawania sprawy po raz pierwszy. Zaostrzeniu wymagaĔ wobec kandydata, którego sprawa jest rozpoznawana ponownie sprzeciwiają siĊ zasady równego dostĊpu do sáuĪby
publicznej (art. 60 Konstytucji) oraz równoĞci wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji).
W przedmiocie przeniesienia sĊdziów w stan spoczynku Krajowa Rada Sądownictwa
podjĊáa uchwaáy w stosunku do 44 osób. Od tych uchwaá odwoáaáo siĊ 2 sĊdziów. W obu przypadkach Sąd NajwyĪszy oddaliá odwoáania. Do Rady wpáynĊáo równieĪ 19 wniosków sĊdziów,
w związku z którymi Minister SprawiedliwoĞci zawiadomiá RadĊ, Īe nie skorzystaá z uprawnienia skierowania do Rady wniosku o przeniesienie ich autorów w stan spoczynku na podstawie art. 71 § 3 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (zmiana granic okrĊgów sądowych). W Ğwietle tego przepisu KRS nie miaáa podstaw prawnych do wszczĊcia z urzĊdu
takich postĊpowaĔ.
2. Ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych - projekty dotyczące jej nowelizacji
i interpretacji obowiązujących przepisów.
Na wstĊpie naleĪy wskazaü, Īe 23 stycznia 2012 r. czáonkowie Krajowej Rady Sądownictwa spotkali siĊ z Prezydentem RP Bronisáawem Komorowskim i przedstawili pogarszającą
siĊ sytuacjĊ sądownictwa w naszym kraju związaną z reformami i zmianami w wymiarze spra13
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wiedliwoĞci. Wyrazili swoje zaniepokojenie zbyt czĊstymi i chaotycznymi nowelizacjami
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w szczególnoĞci zmianami w systemie dochodzenia do zawodu sĊdziego, który staje siĊ koroną zawodu referendarza i asystenta, a nie, jak
gáosiáy zaáoĪenia deklarowane przy likwidacji instytucji asesora sądowego, koroną zawodów
prawniczych. Zwrócili takĪe uwagĊ Prezydenta na moĪliwe negatywne skutki zamroĪenia páac
sĊdziowskich i likwidacji niektórych maáych sądów. Przypomnieli, Īe podczas spotkania
czáonków Krajowej Rady Sądownictwa z Prezydentem Lechem KaczyĔskim w dniu 9 paĨdziernika 2009 r. omówiono ideĊ zwoáania „okrągáego stoáu” przedstawicieli wáadzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, celem wypracowania ewolucyjnych zmian ustrojowych
umoĪliwiających rozwiązanie zasadniczych problemów ustrojowych związanych z wymiarem
sprawiedliwoĞci. Krajowa Rada Sądownictwa ponownie postulowaáa, aby zostaáy podjĊte prace
obejmujące peány zakres unormowaĔ dotyczących sądownictwa.
 Opinie KRS odnoszące siĊ do nowelizacji usp dotyczyáy tworzenia i znoszenia
sądów oraz ustalania ich siedzib i obszarów wáaĞciwoĞci oraz zmiany miejsca sáuĪbowego
sĊdziego, przeciąĪenia sĊdziów pracą, obniĪenia wymagaĔ stawianych kandydatom na stanowisko asystenta sĊdziego sądu powszechnego, uregulowania w ustawie, moĪliwoĞci prowadzenia
dziaáalnoĞci gospodarczej przez KSSiP jako paĔstwową publiczną osobĊ prawną, sposobu
ksztaátowania skáadu osobowego zgromadzenia ogólnego sĊdziów apelacji i zgromadzenia
przedstawicieli sĊdziów apelacji, kadencji zgromadzeĔ ogólnych sĊdziów okrĊgu i zgromadzeĔ
przedstawicieli sĊdziów okrĊgu powoáanych przed wejĞciem w Īycie ustawy z dnia 18 sierpnia
2011 r. o zmianie ustawy – Prawo ustroju sądów powszechnych, regulacji dotyczącej stanu
spoczynku.
 Krajowa Rada Sądownictwa konsekwentnie (9 marca 2012 roku i 14 czerwca 2012
roku) wyraĪaáa negatywne opinie na temat projektów rozporządzeĔ Ministra SprawiedliwoĞci
w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych oraz ustalania siedzib i obszarów wáaĞciwoĞci sądów apelacyjnych, sądów okrĊgowych i sądów rejonowych, zwracając przede wszystkim uwagĊ na wątpliwoĞci w zakresie zgodnoĞci z Konstytucją art. 20 ust. 1 ustawy - Prawo
o ustroju sądów powszechnych. Takie stanowisko przedstawiáa równieĪ w swoim wniosku
z dnia 19 lipca 2012 r. záoĪonym do Trybunaáu Konstytucyjnego. Rada wyraziáa ponadto
pogląd, Īe do czasu rozpatrzenia tego wniosku przez Trybunaá Konstytucyjny Minister SprawiedliwoĞci nie powinien wykonywaü upowaĪnienia do wydania rozporządzenia zawartego
w tym przepisie. Skáadając wniosek do TK, Rada zapoznaáa siĊ z poglądami przedstawicieli
doktryny prawa konstytucyjnego na temat wspomnianego przepisu. Wynika z nich
m.in., Īe artykuá 173 Konstytucji RP ustanawiając niezaleĪnoĞü wáadzy sądowniczej i jej
odrĊbnoĞü od innych wáadz, wymaga stosowania szczególnie restrykcyjnych ograniczeĔ w stosunku do aktywnoĞci prawotwórczej Ministra SprawiedliwoĞci. UpowaĪnienie do wydania rozporządzenia dotyczącego wáadzy sądowniczej nie moĪe byü formuáowane w taki sposób, jakby
miaáo ono dotyczyü sfery interesów wáadzy wykonawczej. W demokratycznym paĔstwie prawnym rozporządzenie nie jest wáaĞciwą formą prawną dla tworzenia i znoszenia sądów oraz
ustalania ich siedzib i obszarów wáaĞciwoĞci. Kwestie te powinny byü regulowane ustawowo;
wprawdzie doktryna nie wyklucza odsyáania przez ustawodawcĊ spraw szczegóáowych
do regulacji w drodze rozporządzenia, to jednak zmiany strukturalne o zasiĊgu ogólnokrajo20

wym nie stanowią tego rodzaju sprawy. Prawo o ustroju sądów powszechnych przyznając
Ministrowi SprawiedliwoĞci, organowi politycznemu, usytuowanemu w strukturze wáadzy
wykonawczej, kompetencjĊ do reformowania struktury sądownictwa w drodze rozporządzenia,
narusza zasady paĔstwa prawnego w zakresie konstytucyjnego prawa obywateli do sądu.14
Natomiast z art. 176 ust. 2 Konstytucji wynika, iĪ ustrój i wáaĞciwoĞü sądów – miejscowa, rzeczowa i instancyjna – z woli ustrojodawcy stanowią materiĊ ustawową, co oznacza,
Īe decyzje w sprawie tworzenia i znoszenia sądów powinien podejmowaü ustawodawca,
a nie przekazywaü tych zagadnieĔ do uregulowania w drodze aktu wykonawczego Ministra
SprawiedliwoĞci. ZastrzeĪenie w Konstytucji, Īe zagadnienia związane z ustrojem i wáaĞciwoĞcią sądów stanowią materiĊ ustawową jest jedną z gwarancji niezaleĪnoĞci sądów i niezawisáoĞci sĊdziów. Dokonywanie zmian ustroju sądów lub granic okrĊgów sądowych stanowi ingerencjĊ w odrĊbnoĞü wáadzy sądowniczej oraz podstawĊ do przenoszenia sĊdziego do innego
sądu lub w stan spoczynku.
 Opiniując negatywnie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych (opinia z 18 kwietnia 2012 r.) Rada przypomniaáa, Īe zgodnie
z ugruntowanym poglądem Trybunaáu Konstytucyjnego15, na który wielokrotnie siĊ powoáywaáa, zmiana miejsca sáuĪbowego sĊdziego nie jest moĪliwa bez zgody sĊdziego, którego ma ona
dotyczyü. JednoczeĞnie zwróciáa uwagĊ, Īe proponowane brzmienie nowego § 1a w art. 37b
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych wydaje siĊ staü w sprzecznoĞci
z art. 176 ust. 2 Konstytucji, z którego wynika Īe ustrój i wáaĞciwoĞü sądów – miejscowa, rzeczowa i instancyjna – z woli ustrojodawcy stanowią materiĊ ustawową co oznacza, Īe decyzje
w sprawie tworzenia i znoszenia sądów powinien podejmowaü ustawodawca, a nie przekazywaü tych zagadnieĔ do uregulowania w drodze aktów niĪszego rzĊdu.
 Powierzenie prezesom sądów okrĊgowych obowiązków w zakresie delegowania
sĊdziów sądów rejonowych do peánienia obowiązków sĊdziego w innym sądzie równorzĊdnym
na obszarze wáaĞciwoĞci tego samego sądu okrĊgowego stanowi, zdaniem Rady, (opinia z dnia
4 wrzeĞnia 2012 r. w przedmiocie autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych) poĪądane uzupeánienie kompetencji prezesów
w tym zakresie. Rada uznaáa jednak za konieczne w kontekĞcie obowiązującego art. 77 § 8
i § 9 usp ujednolicenie przesáanek delegacji sformuáowanych w obu tych przepisach (przesáanka racjonalnego wykorzystania kadr sądownictwa powszechnego oraz potrzeb wynikających
z obciąĪenia zadaniami poszczególnych sądów).
 Krajowa Rada Sądownictwa, w związku z zapytaniem dotyczącym wykáadni art. 4
pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw zajĊáa w dniu 7 wrzeĞnia 2012 r. stanowisko, w którym
stwierdziáa, Īe w obowiązującym stanie prawnym brak jest podstaw pozwalających sĊdziemu
na posáugiwanie siĊ tytuáem nadanym w ramach tzw. awansów poziomych przez Prezydenta,
a wynikającym z uchylonych art. 65a i 65b ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
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(sĊdzia sądu apelacyjnego w sądzie okrĊgowym i sĊdzia sądu okrĊgowego w sądzie rejonowym).
Trybunaá Konstytucyjny wyrokiem z dnia 8 maja 2012 r.16 stwierdziá, m.in., Īe art. 4
pkt 3 ww. ustawy jest niezgodny z wywodzoną z art. 2 Konstytucji zasadą dostatecznej okreĞlonoĞci. Pisemne uzasadnienie tego orzeczenia wprost wskazaáo na wadliwoĞü tego przepisu,
który stwarzaá podstawĊ dla sĊdziego awansowanego poziomo „do posáugiwania siĊ tytuáem
nadanym mu przez Prezydenta, co w Ğwietle reguá wykáadni funkcjonalnej jest to niedopuszczalne. Celem ustawy byáo bowiem zniesienie awansów poziomych. SprzecznoĞci tej nie da siĊ
usunąü w oparciu o przyjĊte w polskim prawoznawstwie reguáy wykáadni”17. W konsekwencji
Krajowa Rada Sądownictwa w peáni podzieliáa pogląd Sądu NajwyĪszego wyraĪony
w postanowieniu z dnia 10 maja 2012 r.18, Īe posáugiwanie siĊ tytuáami wynikającymi z awansów poziomych sĊdziów i prokuratorów, co najmniej po wydaniu przez Trybunaá Konstytucyjny ww. wyroku, nie moĪe byü akceptowane, w tym zakresie, uznając za niezasadne uĪywanie
przez sĊdziów tytuáów sĊdziego sądu okrĊgowego w sądzie rejonowym i sĊdziego sądu apelacyjnego w sądzie okrĊgowym.
 Krajowa Rada Sądownictwa pozytywnie zaopiniowaáa - co do zasady - obywatelski
projekt ustawy o okrĊgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy - Prawo
o ustroju sądów powszechnych (opinia z 18 paĨdziernika 2012 r.), uznając, Īe jest on przejawem troski o zgodnoĞü podstawy prawnej funkcjonowania sądów powszechnych z Konstytucją.
 Rada dostrzegáa teĪ problem braku precyzyjnie okreĞlonych zasad wydawania
przez kolejnych Ministrów SprawiedliwoĞci decyzji w przedmiocie przenoszenia sĊdziów,
na ich wniosek, na inne miejsca sáuĪbowe. Dla wiĊkszej przejrzystoĞci tych decyzji, w celu
przekonania nie tylko zainteresowanych sĊdziów o tym, Īe nie zapadają one arbitralnie,
konieczne jest, zdaniem Rady, doprecyzowanie przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych w tym zakresie przez zapewnienie moĪliwoĞci odwoáania siĊ przez sĊdziego
od tej decyzji do Sądu NajwyĪszego.
 W związku z wnioskami zebraĔ sĊdziów Sądów Rejonowych w Woáowie i Wysokiem Mazowieckim o wyraĪenie stanowiska w sprawie wykáadni i stosowania art. 75 ustawy –
Prawo o ustroju sądów powszechnych Rada uznaáa w stanowisku z 14 listopada 2012 r.,
Īe przeniesiony na inne miejsce sáuĪbowe sĊdzia, w sytuacji utraty dotychczasowego miejsca
sáuĪbowego spowodowanego zniesieniem stanowiska wywoáanego zmianą w organizacji
sądownictwa lub zniesienia danego sądu lub wydziaáu zamiejscowego albo przeniesienia siedziby sądu, staje siĊ sĊdzią sądu wskazanego w decyzji Ministra SprawiedliwoĞci w terminie
wyznaczonym w decyzji. Kontrola sprawowana przez Sąd NajwyĪszy moĪe doprowadziü do
koniecznoĞci wydania nowej decyzji przez Ministra SprawiedliwoĞci, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w orzeczeniu. Skoro brak jest przepisów pozwalających na odroczenie skutecznoĞci
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lub wykonalnoĞci podjĊtej decyzji, podlega ona wykonaniu z chwilą w niej wskazaną bez
oczekiwania na wynik postĊpowania odwoáawczego.
 W stanowisku z 13 grudnia 2012 r. Krajowa Rada Sądownictwa wyraziáa troskĊ
o sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwoĞci i zapewnienie obywatelom wáaĞciwego
dostĊpu do sądu w związku z pojawiającymi siĊ niepokojącymi sygnaáami Ğrodowiska
sĊdziowskiego dotyczącymi prawidáowej dziaáalnoĞci sądów rejonowych po wejĞciu w Īycie
rozporządzeĔ Ministra SprawiedliwoĞci: z dnia 5 paĨdziernika 2012 r. w sprawie zniesienia
niektórych sądów rejonowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1121) oraz z dnia 25 paĨdziernika 2012 r.
w sprawie ustalenia siedzib i wáaĞciwoĞci sądów apelacyjnych, sądów okrĊgowych i sądów
rejonowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1223). Podstawowym zagroĪeniem, zdaniem Rady, byáa
rozbieĪna interpretacja artykuáu 75 § 2 pkt 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
przewidującego moĪliwoĞü przeniesienia sĊdziego bez jego zgody na inne miejsce sáuĪbowe,
w przypadku zniesienia stanowiska wywoáanego zmianą w organizacji sądownictwa. Rada
zauwaĪyáa, Īe decyzje Ministra SprawiedliwoĞci dotyczące przeniesienia sĊdziów do innych
sądów nie zawierają uzasadnienia, pomimo Īe przysáuguje od nich odwoáanie. Zostaáy teĪ
wydane w znacznej czĊĞci przed wejĞciem w Īycie zarządzenia Ministra SprawiedliwoĞci
z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziaáów w sądach
rejonowych oraz zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia wydziaáów w sądach rejonowych.
Ponadto Rada uwaĪaáa za niezbĊdne: formalne przekazanie jednostek dotychczas wyodrĊbnionych w zarząd nowych sądów, dokonanie wypowiedzeĔ zmieniających warunki pracy i páacy
czĊĞci pracowników, a takĪe przekazanie przez wáaĞciwe organy budynków w zarząd
innych sądów a majątku znoszonych sądów - nowym jednostkom. JednoczeĞnie Krajowa Rada
Sądownictwa wystosowaáa apel do sĊdziów znoszonych sądów o zachowanie naleĪytej dbaáoĞci o wizerunek i godnoĞü urzĊdu sĊdziego przy wyraĪaniu opinii odnoĞnie do opisanej sytuacji. W szczególnoĞci odnosiá siĊ on do wypowiedzi stwierdzających koniecznoĞü prowadzenia
od początku procesów karnych rozpoczĊtych przez sĊdziego przeniesionego do innego sądu.
 Zgromadzenie Przedstawicieli SĊdziów okrĊgu Sądu OkrĊgowego w Warszawie
zasygnalizowaáo Krajowej Radzie Sądownictwa, Īe w sądach okrĊgu warszawskiego, podobnie
jak w innych okrĊgach wielkomiejskich, przeciąĪenie sĊdziów pracą narusza ich prawo
do odpoczynku i uwáacza godnoĞci sĊdziego. SĊdziowie mają w swoich referatach po kilkaset
spraw jednoczeĞnie, co w poáączeniu z presją na szybkoĞü postĊpowania i tak zwane „opanowanie wpáywu” moĪe doprowadziü do istotnego pogorszenia jakoĞci orzekania. Stanowi to
powaĪne zagroĪenie dla prawidáowego sprawowania wymiaru sprawiedliwoĞci.
Krajowa Rada Sądownictwa, w stanowisku z dnia 15 czerwca 2012 r., podzieliáa
zastrzeĪenia Zgromadzenia Przedstawicieli SĊdziów okrĊgu Sądu OkrĊgowego w Warszawie
co do kierunku koniecznych zmian, w szczególnoĞci: ograniczenia kognicji sądów, ograniczenia zakresu czynnoĞci zastrzeĪonych dla sĊdziów (z uwzglĊdnieniem jednakĪe, Īe sprawowanie
wymiaru sprawiedliwoĞci naleĪy zgodnie z Konstytucją do sądów) – przy jednoczesnym
zwiĊkszeniu liczby oraz uprawnieĔ referendarzy sądowych, asystentów sĊdziów i sekretarzy
sądowych – oraz takiego uksztaátowania procedur sądowych, aby moĪliwe byáo szybsze rozpoznawanie spraw przez sąd. JednoczeĞnie Rada przypomniaáa, Īe czas pracy sĊdziego jest okreĞlony wymiarem jego zadaĔ (art. 83 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych). Wykáadnia tego przepisu zostaáa przedstawiona w uchwale Sądu NajwyĪszego z 8 kwietnia 2009 r.,
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II PZP 2/09 (OSNP 2009 nr 19-20, poz. 249). W uzasadnieniu wspomnianej uchwaáy Sąd NajwyĪszy stwierdziá, Īe do sĊdziów nie stosuje siĊ norm czasu pracy okreĞlonych w art. 129 § 1
Kodeksu pracy, jednakĪe regulacje czasu pracy sĊdziów zawarte w ustawie – Prawo o ustroju
sądów powszechnych są niepeáne z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej. Nie wdraĪają
postanowienia dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r.,
dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U.UE.L.03.299.9,
Dz.U.UE-sp.05-4-381), nie wprowadzają bowiem norm dotyczących prawa do wypoczynku.
Dyrektywa 2003/88/WE gwarantuje kaĪdemu pracownikowi minimalny okres odpoczynku
dobowego (minimalnie 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku na dobĊ) i tygodniowego
(minimalnie 35 godzin nieprzerwanego wypoczynku raz w tygodniu) oraz czas pracy w wymiarze nieprzekraczającym przeciĊtnie 48 godzin tygodniowo w czteromiesiĊcznym okresie rozliczeniowym. Naruszenie tych standardów miĊdzynarodowych moĪe prowadziü do odpowiedzialnoĞci pracodawcy o charakterze odszkodowawczym – za naruszenie prawa pracownika
do wypoczynku.
Krajowa Rada Sądownictwa nie zostaáa wyposaĪona w inicjatywĊ ustawodawczą,
i nie moĪe bezpoĞrednio przedstawiü Parlamentowi konkretnych rozwiązaĔ ustrojowych
lub procesowych. Od wielu lat postuluje doprowadzenie do równomiernego obciąĪenia
sĊdziów pracą. Istotne róĪnice miĊdzy obciąĪeniem sĊdziów w tym samym pionie orzeczniczym wystĊpujące w poszczególnych wydziaáach tego samego sądu albo w poszczególnych
sądach w tym samym okrĊgu, a takĪe miĊdzy róĪnymi sądami w skali kraju, są nie tylko
niesprawiedliwe i rodzą frustracjĊ sĊdziów nadmiernie obciąĪonych, ale mogą takĪe Ğwiadczyü
o záym (nieracjonalnym) rozdziale etatów sĊdziowskich miĊdzy poszczególne wydziaáy
lub sądy.
 Krajowa Rada Sądownictwa zaopiniowaáa pozytywnie (opinia z 15 listopada
2012 r.) poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
uznając, Īe w swoich zaáoĪeniach wychodzi naprzeciw sygnalizowanej od kilku lat potrzebie
obniĪenia wymagaĔ stawianych kandydatom na stanowisko asystenta sĊdziego sądu
powszechnego.19 Rada zaakceptowaáa i poparáa projektowaną zmianĊ ustawy polegającą na
usuniĊciu warunku ukoĔczenia przez asystenta sĊdziego aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole
Sądownictwa i Prokuratury. Przypomniaáa, Īe od asystentów sĊdziów zatrudnionych w Sądzie
NajwyĪszym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym i Trybunale Konstytucyjnym nie wymaga
siĊ ukoĔczenia aplikacji ogólnej w KSSiP i stwierdziáa, Īe nikt z sĊdziów tych sądów najwyĪszych nie uwaĪa, aby brak takiego przygotowania negatywnie wpáywaá na kwalifikacje asystentów. Krajowa Rada Sądownictwa nie dostrzegáa równieĪ potrzeby róĪnicowania statusu asystenta sĊdziego, który ukoĔczyá aplikacjĊ ogólną i asystenta nielegitymującego siĊ ukoĔczeniem takiej aplikacji (a jedynie staĪem asystenckim) uwaĪając, Īe obydwie te kategorie osób
powinny byü traktowane jednakowo. Ponadto wyraziáa wątpliwoĞü, czy rzeczywiĞcie osoby,
które zdaáy egzamin prokuratorski, muszą zdaü dodatkowo egzamin sĊdziowski, gdyĪ zgodnie
art. 61 § 1 pkt 6 usp zdany egzamin prokuratorski wystarcza do ubiegania siĊ o urząd sĊdziego
bez egzaminu sĊdziowskiego.
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Krajowa Rada Sądownictwa uznaáa, Īe wprowadzenie wymagania ukoĔczenia staĪu
asystenckiego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury uwieĔczonego egzaminem
asystenckim (zdawanym w Szkole) jest nieadekwatne dla stanowiska asystenta sĊdziego
jako jedynie pomocnika sĊdziego. Za niezbĊdne uznaáa jednak istnienie formy staĪu asystenckiego z tego powodu, Īe sĊdzia nie moĪe byü obciąĪony dodatkowo obowiązkiem szkolenia
swojego asystenta. Szkolenie asystentów (staĪ asystencki) powinno obciąĪaü prezesa sądu
(okrĊgowego albo apelacyjnego). Przeprowadzone w toku staĪu szkolenie we wspóápracy
z sĊdziami patronami, pod nadzorem prezesa sądu okrĊgowego lub apelacyjnego, byáoby jak dowodzi wieloletnia praktyka - najbardziej efektywne, z punktu widzenia nakáadów budĪetowych i wáaĞciwego przygotowania do wykonywania obowiązków asystenta sĊdziego.
W związku z proponowanymi w projekcie zmianami w ustawie - Prawo o ustroju sądów
powszechnych Rada uznaáa, Īe w razie uchylenia obowiązku ukoĔczenia przez asystenta
sĊdziego aplikacji ogólnej, prowadzona przez Krajową SzkoáĊ Sądownictwa i Prokuratury aplikacja ogólna powinna byü jak najpilniej zlikwidowana, poniewaĪ nie speánia Īadnych istotnych
celów, a generuje wyáącznie koszty.
 Opiniując projekt zaáoĪeĔ projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o prokuraturze (opinia
z 5 grudnia 2012 r.) Krajowa Rada Sądownictwa, powoáaáa siĊ na swoją poprzednią opiniĊ
z dnia 12 czerwca 2008 r. w przedmiocie projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa
i Prokuratury, w której negatywnie odniosáa siĊ do przedstawionej tam koncepcji unormowania
drogi dojĞcia do urzĊdu sĊdziego i podtrzymaáa szczegóáowe uwagi zawarte w tej opinii, uznając je za nadal aktualne.
W opiniowanym obecnie projekcie zamiar uregulowania w ustawie moĪliwoĞci prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej przez KSSiP, jako paĔstwową publiczną osobĊ prawną,
powoáaną do realizowania zadaĔ stricte publicznych, Rada uznaáa za kontrowersyjny,
a z ustrojowego punktu widzenia wykluczony. DyrekcjĊ Szkoáy stanowią bowiem przede
wszystkim sĊdziowie (obecnie sĊdziami są dyrektor i zastĊpcy dyrektorów do spraw szkolenia
wstĊpnego i do spraw szkolenia ustawicznego). PodjĊcie przez KSSiP takiej dziaáalnoĞci spowodowaáoby zaangaĪowanie sĊdziów bĊdących jej dyrektorami w dziaáalnoĞü, której zabraniają
im ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz tzw. ustawa antykorupcyjna. Zgodnie
zaĞ z brzmieniem art. 86 § 3 pkt 5 usp „sĊdzia nie moĪe prowadziü dziaáalnoĞci gospodarczej
na wáasny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a takĪe zarządzaü taką dziaáalnoĞcią lub
byü przedstawicielem bądĨ peánomocnikiem w prowadzeniu takiej dziaáalnoĞci”. RównieĪ
wedáug ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej przez osoby peániące funkcje publiczne20 prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej przez
sĊdziów, jako funkcjonariuszy publicznych, jest wykluczone.
Rada uznaáa za niezbĊdną zmianĊ skáadu osobowego Rady Programowej KSSiP związaną z rozdzieleniem funkcji Ministra SprawiedliwoĞci i Prokuratora Generalnego, natomiast
za nieuzasadnione ograniczenie z trzech do dwóch liczby przedstawicieli Krajowej Rady
Sądownictwa w Radzie Programowej Szkoáy (to samo dotyczyü powinno Krajowej Rady Pro-
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kuratury). Rada zwróciáa równieĪ uwagĊ, Īe juĪ obecnie jej wpáyw na podstawową dziaáalnoĞü
szkoleniową KSSiP jest niepokojąco niewielki.
Rada zaakceptowaáa wprowadzenie do ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
regulacji, zgodnie z którą na stanowisko sĊdziego sądu rejonowego moĪe byü powoáana osoba,
która ukoĔczyáa aplikacjĊ sĊdziowską, zdaáa egzamin sĊdziowski, a nastĊpnie po jego záoĪeniu
byáa zatrudniona na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sĊdziego przez okres
co najmniej 18 miesiĊcy.
Krajowa Rada Sądownictwa zauwaĪyáa ponadto, Īe ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury jest w istocie ustawą o aplikacjach (ogólnej, sĊdziowskiej, prokuratorskiej) i aplikantach, a nie ustawą o zasadach prowadzenia doskonalenia zawodowego kadr
wymiaru sprawiedliwoĞci. Dlatego, zdaniem Rady, naleĪy jak najpilniej wprowadziü do niej
osobny rozdziaá dotyczący zasad prowadzenia przez KSSiP szkoleĔ ustawicznych, które dotyczyü powinny 10.000 sĊdziów, 6.600 prokuratorów, 2.000 referendarzy sądowych, 3.000 asystentów sĊdziów i prokuratorów oraz kilkudziesiĊciu tysiĊcy urzĊdników sądów i urzĊdników
prokuratur.
 W zakresie wątpliwoĞci podniesionych we wniosku Prezesa Sądu OkrĊgowego
Warszawa-Praga w Warszawie dotyczącego interpretacji art. 33 § 1 i 10 oraz art. 33 § 4 ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych, Krajowa Rada Sądownictwa, w zajĊtym w dniu
5 grudnia 2012 r. stanowisku wskazaáa, Īe zarówno odnoĞnie do zgromadzenia ogólnego
sĊdziów apelacji jak i do zgromadzenia przedstawicieli sĊdziów apelacji przepisy te wskazują
sposób ksztaátowania skáadu osobowego tych organów. W obydwu przypadkach kolegium sądu
apelacyjnego ustala liczbĊ przedstawicieli sĊdziów poszczególnych sądów okrĊgowych
i liczbĊ przedstawicieli sĊdziów sądów rejonowych dziaáających w poszczególnych okrĊgach.
Kolegium sądu apelacyjnego wskazuje liczbĊ przedstawicieli sĊdziów sądów rejonowych dziaáających w poszczególnych okrĊgach sądowych. Konkretnego wyboru dokonują zaĞ poszczególne zgromadzenia ogólne sĊdziów okrĊgu (art. 33 § 7 usp). Stosownie do treĞci art. 35 § 1
i 2 usp kolegium sądu okrĊgowego ustala liczbĊ przedstawicieli sĊdziów poszczególnych
sądów rejonowych proporcjonalnie do liczby sĊdziów w danym sądzie zarówno jeĞli chodzi
o zgromadzenie ogólne jak i zgromadzenie przedstawicieli.
 W sprawie kadencji zgromadzeĔ ogólnych sĊdziów okrĊgu i zgromadzeĔ przedstawicieli sĊdziów okrĊgu powoáanych przed wejĞciem w Īycie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.
o zmianie ustawy – Prawo ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Krajowa Rada Sądownictwa zajmowaáa stanowiska 27 wrzeĞnia i 16 paĨdziernika 2012 r. Uznaáa
w nich, Īe zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy, zgromadzenia ogólne powoáane przed wejĞciem
w Īycie cytowanej ustawy dziaáają do czasu upáywu ich kadencji. Wynika z tego, Īe w zaleĪnoĞci od momentu, w którym upáywa kadencja konkretnych zgromadzeĔ są one jedynymi uprawnionymi organami samorządu sĊdziowskiego i wykonują wszelkie ustawowe kompetencje,
w tym te, które zostaáy okreĞlone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r.
Rada stwierdziáa, Īe taka interpretacja art. 12 ust. 4 dotyczy takĪe sytuacji, gdy przed
upáywem kadencji dotychczasowego zgromadzenia dokonano wyboru nowego zgromadzenia
ogólnego sĊdziów okrĊgu wg zasad obowiązujących po nowelizacji. Ustawa nie wskazuje,
w którym momencie naleĪy dokonaü takiego wyboru, dopuszczalne jest zatem wybranie nowe26

go zgromadzenia nawet w sytuacji gdy do koĔca kadencji dotychczas urzĊdującego pozostaá
stosunkowo dáugi czas. Nie powoduje to jednak automatycznego wygaĞniĊcia kompetencji
poprzedniego zgromadzenia i przejĊcia ich do realizacji przez zgromadzenie nowe. W konsekwencji nowe zgromadzenie wybrane podczas kadencji dotychczasowego nie jest wáadne do
podejmowania jakichkolwiek uchwaá czy dokonywania wyborów (w tym czáonków kolegium)
przed ustaniem kadencji zgromadzenia wybranego na podstawie przepisów sprzed nowelizacji.
Stanowiska tego nie podwaĪa treĞü art. 13 usp. Przepis ten reguluje bowiem upáyw kadencji
przedstawicieli zgromadzeĔ ogólnych sĊdziów apelacyjnych i okrĊgowych, a wiĊc organów
uprawnionych do wyboru czáonków Krajowej Rady Sądownictwa. Nie dotyczy zaĞ kadencji
dotychczasowych organów samorządu sĊdziowskiego w postaci zgromadzeĔ ogólnych
sĊdziów, które zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy dziaáają w dotychczasowym skáadzie do czasu
upáywu kadencji ich wybranych czáonków.
 Krajowa Rada Sądownictwa wyraziáa stanowisko, Īe peána odrĊbna regulacja dotycząca stanu spoczynku sĊdziego powinna siĊ znaleĨü w Prawie o ustroju sądów powszechnych
jako ustawie ustrojowej dotyczącej statusu sĊdziego i nie powinny byü w niej wprowadzane
zmiany przy okazji nowelizowania ustaw dotyczących powszechnego systemu ubezpieczeĔ
spoáecznych. Wynika to z faktu, Īe stan spoczynku sĊdziego nie jest instytucją powszechnego
ubezpieczenia spoáecznego, lecz instytucją szczególnego rodzaju gwarancji niezawisáoĞci
sĊdziego, mającą umocowanie w Konstytucji RP (art. 180), a proponowanie zmian w usp
powinno pozostaü w wyáącznej kompetencji Ministra SprawiedliwoĞci.
Taki pogląd przedstawiáa Rada w opinii z 9 marca 2012 r. dotyczącej projektu ustawy
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu UbezpieczeĔ Spoáecznych oraz niektórych innych ustaw oraz w opinii z 28 wrzeĞnia 2012 r. na temat projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw podwyĪszających wiek emerytalny kobiet i mĊĪczyzn.
We wspomnianej opinii z 9 marca 2012 r. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziáa,
Īe powinna zostaü nadal zachowana - nie tylko w okresie przejĞciowym do 31 grudnia 2017 r.przewidziana w art. 69 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych moĪliwoĞü przechodzenia
w stan spoczynku, na wniosek samego sĊdziego, z zachowaniem prawa do uposaĪenia,
po ukoĔczeniu 55 lat przez kobietĊ, jeĪeli przepracowaáa na stanowisku sĊdziego lub prokuratora nie mniej niĪ 25 lat, a 60 lat przez mĊĪczyznĊ, jeĪeli przepracowaá na stanowisku sĊdziego
lub prokuratora nie mniej niĪ 30 lat. PodkreĞlając, Īe praca sĊdziego jest wyczerpująca psychicznie i intelektualnie uznaáa, Īe zachowanie peánej sprawnoĞci fizycznej, psychicznej i intelektualnej - niezbĊdnych w peánieniu sáuĪby sĊdziowskiej - moĪe byü w niektórych indywidualnych przypadkach trudne w wieku powyĪej 60 lat. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziáa
równieĪ, Īe wszystkie proponowane zmiany dotyczące podwyĪszenia wieku przechodzenia
w stan spoczynku powinny dotyczyü wyáącznie osób powoáanych do peánienia urzĊdu sĊdziego
po dniu wejĞcia w Īycie znowelizowanych przepisów art. 69 Prawa o ustroju sądów powszechnych.
 Z dniem 28 marca 2012 r., na skutek nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, zostaá istotnie zmieniony model nadzoru administracyjnego Ministra SprawiedliwoĞci nad sądami powszechnymi. W miejsce dotychczasowej regulacji, która przewidywaáa bezpoĞredni zwierzchni nadzór Ministra SprawiedliwoĞci nad dziaáal27

noĞcią administracyjną sądów, wprowadzono podziaá nadzoru na wewnĊtrzny i zewnĊtrzny.
W aktualnie obowiązującym art. 9a ustawy, wewnĊtrzny nadzór nad dziaáalnoĞcią sądów sprawują prezesi sądów, zaĞ zewnĊtrzny nadzór nad dziaáalnoĞcią sądów sprawuje Minister SprawiedliwoĞci. W ramach kompetencji przewidzianych w art. 37g ustawy, Minister SprawiedliwoĞci uprawniony jest do: analizy informacji rocznych o dziaáalnoĞci sądów, ustalania ogólnych kierunków wewnĊtrznego nadzoru administracyjnego wykonywanego przez prezesów
sądów apelacyjnych, kontrolowania wykonywania obowiązków nadzorczych przez prezesów
sądów apelacyjnych oraz wydawania stosownych zarządzeĔ. Ponadto, w przypadku stwierdzenia istotnych uchybieĔ w dziaáalnoĞci administracyjnej sądu lub niewykonania przez prezesa
sądu apelacyjnego zarządzeĔ, Minister SprawiedliwoĞci moĪe zarządziü: przeprowadzenie
lustracji sądu lub wydziaáu sądu, przeprowadzenie lustracji dziaáalnoĞci nadzorczej prezesa
sądu. Zarządzając przeprowadzenie takich czynnoĞci Minister SprawiedliwoĞci wyznacza prezesowi sądu apelacyjnego zakres i termin ich przeprowadzenia. W uzasadnionych przypadkach
moĪe zarządziü przeprowadzenie czynnoĞci przez sĊdziów wizytatorów z obszaru innej apelacji. Z przyznanych uprawnieĔ wynika, Īe nadzór zewnĊtrzny Ministra SprawiedliwoĞci wykonywany jest przez prezesów sądów apelacyjnych. W stanowisku z 27 wrzeĞnia 2012 r. Rada
uznaáa, Īe okreĞlając tryb sprawowania zewnĊtrznego nadzoru administracyjnego, ustawa
nie zawiera upowaĪnienia dla Ministra SprawiedliwoĞci do Īądania przesyáania mu akt sądowych. Zwróciáa siĊ w związku z tym o pilne wykonanie ciąĪącego na Ministrze SprawiedliwoĞci ustawowego obowiązku wydania i dostosowania aktów wykonawczych do obowiązujących
przepisów ustawy – tj. uregulowania szczegóáowego trybu sprawowania nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi, a takĪe dostosowania rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzĊdowania sądów powszechnych21, do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy.
3. Konstytucja RP przyznaje Radzie kompetencjĊ do wystĊpowania do Trybunaáu Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodnoĞci z Konstytucją aktów normatywnych
w zakresie, w jakim dotyczą one niezaleĪnoĞci sądów i niezawisáoĞci sĊdziów. Kompetencja
z art. 186 ust. 2 ma charakter kontrolny. Stanowi instrument, za pomocą którego KRS moĪe
doprowadziü do wyeliminowania z systemu prawa aktów normatywnych godzących w niezaleĪnoĞü sądów i niezawisáoĞü sĊdziów na poziomie stanowienia prawa.
Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 186 ust. 2 oraz art. 188 pkt 1 i 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 42 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale
Konstytucyjnym Krajowa Rada Sądownictwa skierowaáa w 2012 roku do Trybunaáu Konstytucyjnego dwa wnioski.
Uchwaáą Nr 215/2012 z dnia 19 lipca 2012 r. wniosáa o stwierdzenie, Īe: ustawa z dnia
18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 203, poz.1192):
1) zostaáa uchwalona przy niedochowaniu trybu wymaganego przepisami prawa dla przyjĊcia
takiego aktu w zakresie dotyczącym:
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a. przeprowadzenia pierwszego czytania ustawy na posiedzeniu komisji sejmowej zamiast
na posiedzeniu plenarnym Sejmu, przez co doszáo do naruszenia art. 2 w zw. z art. 7
i art. 119 ust. 1 Konstytucji oraz art. 37 ust. 2 uchwaáy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r.,
poz.32),
b. braku formalnego zaopiniowania przez Krajową RadĊ Sądownictwa projektu ustawy
w postaci, którą Rada Ministrów przedáoĪyáa Sejmowi, przez co doszáo do naruszenia
art. 2 w związku z art. 7 i art. 186 ust. 1 Konstytucji oraz art. 2 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 100,
poz. 1082, ze zm.),
2) art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 203, poz. 1192), obowiązujący od dnia 28 marca
2012 r., w zakresie rozszerzenia kompetencji nadzorczych organu wáadzy wykonawczej Ministra SprawiedliwoĞci, przy jednoczesnym pozbawieniu uprawnieĔ prezesów sądów
w zakresie nadzoru administracyjnego nad dziaáalnoĞcią sądów, o której mowa w art. 8
pkt 1 tej ustawy,
- jest niezgodny z art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji,
3) art. 9a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 203, poz. 1192), obowiązujący od dnia 28 marca
2012 r., w zakresie rozszerzenia kompetencji nadzorczych organu wáadzy wykonawczej Ministra SprawiedliwoĞci, przy jednoczesnym pozbawieniu uprawnieĔ prezesów sądów
w zakresie nadzoru administracyjnego nad dziaáalnoĞcią sądów, o której mowa w art. 8
pkt 1 tej ustawy,
- jest niezgodny z art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji,
4) art. 1 pkt 14 lit. d) ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 203, poz. 1192)
w zakresie dotyczącym nadania nowego brzmienia § 3 w art. 21 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.), w wyniku którego ograniczono uprawnienia prezesa sądu do kierowania podlegáym mu dyrektorem sądu, w szczególnoĞci pozbawiając go moĪliwoĞci wydawania dyrektorowi sądu poleceĔ, dotyczących jego kompetencji okreĞlonych w nowym art. 31a § 1 pkt 1-3 i 5 tej
ustawy
albo, gdyby wniosek byá rozpatrywany przez Trybunaá Konstytucyjny po wejĞciu
w Īycie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o stwierdzenie, Īe
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art. 21 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 14 lit. d)
ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 203, poz. 1192),
- jest niezgodny z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji,
5) art. 1 pkt 15 lit. a) ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 203, poz. 1192)
w zakresie dotyczącym nadania nowego brzmienia § 1 w art. 22 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.), w wyniku którego pozbawiono prezesa sądu kompetencji w zakresie dziaáalnoĞci administracyjnej
sądu, okreĞlonej w nowym art. 8 pkt 1 tej ustawy, powierzając je dyrektorowi sądu nadzorowanemu w tej dziedzinie przez organ wáadzy wykonawczej Ministra SprawiedliwoĞci
albo, gdyby wniosek byá rozpatrywany przez Trybunaá Konstytucyjny po wejĞciu
w Īycie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o stwierdzenie, Īe
art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 15 lit. a ustawy
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 203, poz. 1192),
- jest niezgodny z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji,
6) art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 203, poz. 1192) w zakresie dotyczącym dodania nowego art. 31a § 1 pkt 1, 3 i 4 w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.), w wyniku którego wyposaĪono dyrektora sądu, nadzorowanego przez organ wáadzy wykonawczej Ministra SprawiedliwoĞci, w kompetencje do kierowania dziaáalnoĞcią administracyjną sądu, okreĞloną
w art. 8 pkt 1 tej ustawy, a takĪe nadano mu status zwierzchnika sáuĪbowego wobec pracowników sądu, z wyáączeniem sĊdziów, referendarzy sądowych oraz asystentów
sądów, z pominiĊciem w tym zakresie uprawnieĔ prezesa sądu
albo, gdyby wniosek byá rozpatrywany przez Trybunaá Konstytucyjny po wejĞciu
w Īycie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o stwierdzenie, Īe
art. 31a § 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 21
ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 203, poz. 1192),
- jest niezgodny z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji,
7) art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 203, poz. 1192)
w zakresie dotyczącym dodania nowych przepisów w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. –
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.):
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a) art. 32b § 1 i 3, w których przewidziano fakultatywne, a nie obligatoryjne odwoáanie
dyrektora sądu przez organ wáadzy wykonawczej Ministra SprawiedliwoĞci, w przypadkach negatywnej opinii zgromadzenia ogólnego sĊdziów apelacji sprawozdania dyrektora
z dziaáalnoĞci sądów w zakresie powierzonych mu zadaĔ (nowy art. 31a § 2) oraz wniosku
prezesa sądu związanego z naruszeniem przez dyrektora sądu obowiązków oraz
b) art. 32c § 1 i 2, w których nie przewidziano Īadnych uprawnieĔ dla prezesa sądu
w zakresie wynagradzania dyrektora sądu, wyposaĪając w takie kompetencje jedynie organ
wáadzy wykonawczej Ministra SprawiedliwoĞci
albo, gdyby wniosek byá rozpatrywany przez Trybunaá Konstytucyjny po wejĞciu
w Īycie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o stwierdzenie, Īe:
- art. 32b § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 21 ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 203, poz. 1192), w zakresie w którym przewidziano fakultatywne, a nie obligatoryjne odwoáanie dyrektora sądu przez organ wáadzy wykonawczej
Ministra SprawiedliwoĞci, w przypadkach negatywnej opinii zgromadzenia ogólnego
sĊdziów apelacji sprawozdania dyrektora z dziaáalnoĞci sądów w zakresie powierzonych
mu zadaĔ (nowy art. 31a § 2) oraz wniosku prezesa sądu związanego z naruszeniem przez
dyrektora sądu obowiązków,
- art. 32c § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 21 ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 203, poz. 1192), w zakresie w którym nie przewidziano Īadnych uprawnieĔ dla prezesa sądu w zakresie wynagradzania dyrektora sądu, wyposaĪając
w takie kompetencje jedynie organ wáadzy wykonawczej Ministra SprawiedliwoĞci
- jest niezgodny z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji,
8) art. 37g § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.), w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 31 ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 203, poz. 1192), obowiązującym od dnia 28 marca 2012 r.,
w zakresie w którym nie przewidziano moĪliwoĞci wniesienia Ğrodka zaskarĪenia przez
prezesa lub wiceprezesa sądu od uwagi na piĞmie sporządzonej przez organ wáadzy wykonawczej Ministra SprawiedliwoĞci, jeĪeli stwierdzi on uchybienia w kierowaniu sądem lub
sprawowaniu wewnĊtrznego nadzoru administracyjnego
- jest niezgodny z art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji
9) art. 37 h § 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.), w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 31 ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192), obowiązującym od dnia 28 marca 2012 r.,
w zakresie w którym nie przewidziano moĪliwoĞci odwoáania siĊ od odmowy przyjĊcia
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przez organ wáadzy wykonawczej Ministra SprawiedliwoĞci informacji rocznej o dziaáalnoĞci sądów, dziaáających na obszarze apelacji, w zakresie powierzonych prezesowi zadaĔ,
przy jednoczesnym zaáoĪeniu, Īe taka dwukrotna odmowa oznacza raĪące niewywiązywanie siĊ przez prezesa z obowiązków sáuĪbowych w rozumieniu art. 27 § 1 pkt 1
- jest niezgodny z art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji,
10) art. 106c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.), w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 60 ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 203, poz. 1192), w zakresie w którym nie okreĞlono na czym
ma polegaü plan indywidualnego rozwoju sĊdziego oraz nie wprowadzono moĪliwoĞci
zgáaszania uwag do tego dokumentu, a takĪe przewidziano rozpatrywanie i dokonywanie
ostatecznego podsumowania wyników oceny pracy sĊdziego przez prezesa sądu przeáoĪonego lub w przypadku sĊdziego sądu apelacyjnego – prezesa innego sądu apelacyjnego organów sądu podlegáych w zakresie kierowania sądami - organowi wáadzy wykonawczej
Ministrowi SprawiedliwoĞci
- jest niezgodny z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 178 ust. 1 Konstytucji,
11)

art. 106e ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.), w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 60 ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 203, poz. 1192), w zakresie w którym przewidziano do uregulowania w drodze aktu wykonawczego – rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci,
szczegóáowe kryteria i sposób oceny pracy sĊdziego
- jest niezgodny z art. 2, art. 10 ust. 1, art. 92 ust. 1 i art. 178 ust. 1 Konstytucji.

Postanowieniem z 26 czerwca 2012 r. Trybunaá Konstytucyjny umorzyá postĊpowanie
zainicjowane wnioskiem, który Rada záoĪyáa do Trybunaáu 8 lutego 2012 r. Powodem umorzenia postĊpowania byáa, w ocenie Trybunaáu, jego wada formalna polegająca na tym, Īe Rada
nie podjĊáa odpowiedniej uchwaáy o wystąpieniu z wnioskiem. Zgodnie ze stanowiskiem TK
wystąpienie z wnioskiem przez podmiot (organ) o skáadzie kolegialnym powinno byü poprzedzone uchwaáą, w której naleĪy precyzyjnie wskazaü zarówno zaskarĪane przepisy, jak i wzorce kontroli. W glosie do tego postanowienia Trybunaáu Konstytucyjnego z 26 czerwca 2012 r.
jej autor podniósá, Īe „o ile postanowienie o sygn. akt K 8/12 z pewnoĞcią wywrze pozytywny
wpáyw na poziom skrupulatnoĞci procesowej podmiotów przygotowujących wnioski do TK,
o tyle … nie pozostanie ono najlepszym przykáadem dialogu Trybunaáu z uczestnikami postĊpowania, a takĪe realizacji przez Trybunaá zasady wspóádziaáania wáadz”.22
W związku z tym uchwaáĊ o wystąpieniu do Trybunaáu Konstytucyjnego z wnioskiem
o toĪsamej treĞci Krajowa Rada Sądownictwa podjĊáa w dniu 19 lipca 2012 r. (wniosek stanowi integralną czĊĞü uchwaáy).
Do chwili opracowania niniejszej informacji TK nie rozpoznaá wniosku.
22

Glosa do Postanowienia Trybunaáu Konstytucyjnego z 26.06.2012 r. (K 8/12) Marcin Wiącek – kwartalnik
Krajowa Rada Sądownictwa Nr 3(16) wrzesieĔ 2012.
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W kolejnym swoim wniosku skierowanym do Trybunaáu Konstytucyjnego Krajowa
Rada Sądownictwa wniosáa o zbadanie czy upowaĪnienie Ministra SprawiedliwoĞci do tworzenia i znoszenia sądów oraz ustalania ich siedzib i obszarów wáaĞciwoĞci w drodze rozporządzenia, wydawanego po zasiĊgniĊciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa (nowy art. 20 pkt 1
ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 13 ustawy
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw) jest zgodne z art. 176 ust. 2 Konstytucji. Z tego przepisu ustawy zasadniczej wynika, Īe ustrój i wáaĞciwoĞü sądów oraz postĊpowanie przed sądami okreĞlają ustawy.
Literalnie rzecz ujmując wszelka wáaĞciwoĞü sądów - miejscowa, rzeczowa, instancyjna z woli ustrojodawcy powinna stanowiü materiĊ ustawową.
Uchwaáą Nr 216/2012 podjĊtą równieĪ w dniu 19 lipca 2012 r. Krajowa Rada Sądownictwa wniosáa o stwierdzenie, Īe:
1) art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 203, poz. 1192)
- jest niezgodny z art. 176 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 45
ust. 1, art. 180 ust. 1, 2 i 5 Konstytucji, a takĪe z art. 6 Konwencji o Ochronie Praw
Czáowieka i Podstawowych WolnoĞci sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.,
zmienionej odpowiednimi Protokoáami (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.),
2) art. 3 § 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676, ze zm.)
- jest niezgodny z art. 92 ust. 1 oraz art. 176 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1, art. 31
ust. 3, art. 45 ust. 1, art. 180 ust. 1, 2 i 5 Konstytucji, a takĪe z art. 6 Konwencji
o Ochronie Praw Czáowieka i Podstawowych WolnoĞci sporządzonej w Rzymie dnia
4 listopada 1950 r., zmienionej odpowiednimi Protokoáami (Dz.U. z 1993 r. Nr 61,
poz. 284, ze zm.).
W dniu 27 marca 2013 r. zapadá wyrok23, w którym Trybunaá Konstytucyjny orzeká,
Īe art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych jest
zgodny z art. 176 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1, art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3
i art. 180 ust. 5 oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Art. 3 § 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji oraz jest zgodny z art. 176 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1, art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3
i art. 180 ust. 5 Konstytucji. Art. 3 § 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. traci moc obowiązującą z upáywem dwunastu miesiĊcy od dnia ogáoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. W pozostaáym zakresie Trybunaá umorzyá postĊpowanie.

23

Wyrok Trybunaáu Konstytucyjnego z 27 marca 2013 r. sygn. akt K 27/12
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Trybunaá uznaá, Īe:
-

Tworzenie i znoszenie sądów nie stanowi zmiany ustroju sądów w rozumieniu art. 176
ust. 2 Konstytucji, a zatem dokonywanie tych czynnoĞci nie wymaga ustawy - czynnoĞci te
mogą byü wykonywane przez ministrów w drodze rozporządzenia wydawanego na podstawie prawidáowo skonstruowanego upowaĪnienia ustawowego.

-

Powierzenie ministrom moĪliwoĞci ustalania siedzib i obszarów wáaĞciwoĞci sądów, stosownie do potrzeb zapewnienia racjonalnej organizacji sądownictwa w sposób uwzglĊdniający zakres obciąĪenia wpáywem spraw oraz ekonomiĊ postĊpowania sądowego, gwarantuje realizacjĊ prawa obywatela do rozpoznania jego sprawy bez zbĊdnej zwáoki.

-

Ochrona niezawisáoĞci sĊdziów przez zapewnienie im nieusuwalnoĞci i nieprzenoszalnoĞci
nie jest celem samym w sobie, lecz jest Ğrodkiem umoĪliwiającym realizacjĊ konstytucyjnie gwarantowanego prawa do sądu. Ustrojodawca wprost dopuszcza przeniesienie sĊdziego do innego sądu w sytuacji zmiany granic okrĊgów sądowych, a wymóg ustawowej podstawy dotyczy wyáącznie przeniesienia związanego ze zmianą ustroju sądów.

Uznając – w uwzglĊdnieniu wniosku Krajowej Rady Sądownictwa - za niezgodne
z Konstytucją upowaĪnienie do wydania rozporządzenia zawarte w art. 3 § 3 ustawy – Prawo
o ustroju sądów wojskowych, Trybunaá stwierdziá, Īe przepis ten nie zawiera jakichkolwiek
wytycznych co do treĞci rozporządzenia, a zatem nie speánia wymagania szczegóáowoĞci treĞciowej wynikającego z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Nie daje zatem Īadnych wskazówek co do
tego czym powinien kierowaü siĊ Minister Obrony Narodowej tworząc i znosząc sądy wojskowe oraz ustalając ich siedziby i obszary wáaĞciwoĞci. Stwierdziá, Īe niemoĪliwe jest ich zrekonstruowanie z innych przepisów ustawowych.
4. WaĪnym i niezmiennie aktualnym zagadnieniem w dziaáalnoĞci Krajowej Rady
Sądownictwa byáy starania o stworzenie wáaĞciwego modelu ksztaácenia i doskonalenia zawodowego sĊdziów.
W stanowisku z 20 kwietnia 2012 r. Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiáa propozycje do zaáoĪeĔ harmonogramu dziaáalnoĞci szkoleniowej oraz planu wydawniczego Krajowej
Szkoáy Sądownictwa i Prokuratury na 2013 r. w czĊĞci obejmującej szkolenia ustawiczne
sĊdziów, referendarzy sądowych i asystentów sĊdziów.
W swoich stanowiskach z 14 maja 2010 r. oraz z 8 kwietnia 2011 r. Rada przedstawiáa
obszerne propozycje dotyczące identyfikacji potrzeb szkoleniowych sĊdziów, referendarzy
sądowych i asystentów sĊdziów. Wszystkie te sugestie i uwagi uwaĪa nadal za aktualne.
Zdaniem KRS naleĪy na bieĪąco analizowaü orzeczenia Europejskiego Trybunaáu Praw
Czáowieka w Strasburgu w sprawach przeciwko Polsce, ugody zawarte pomiĊdzy Rządem
a skarĪącymi oraz jednostronne deklaracje Rządu i wyciągaü z treĞci tych orzeczeĔ, ugód i jednostronnych deklaracji odpowiednie wnioski dla programów szkoleniowych. Polska nadal
znajduje siĊ wĞród tych paĔstw czáonkowskich Rady Europy, w stosunku do których ETPCz
stwierdza liczne naruszenia Konwencji o ochronie praw czáowieka i podstawowych wolnoĞci
sporządzonej w Rzymie w 1950 r.; istotna czĊĞü tych naruszeĔ dotyczy dziaáalnoĞci orzeczniczej sądów (zarówno w pionie cywilnym, jak i karnym), zwáaszcza naruszeĔ art. 5 i 6 Konwen34

cji. Szkolenia poĞwiĊcone stosowaniu w praktyce przez sądy Konwencji o ochronie praw czáowieka i podstawowych wolnoĞci – podobnie jak szkolenia dotyczące stosowania w praktyce
Konstytucji RP – powinny staü siĊ jednym z priorytetów dziaáalnoĞci szkoleniowej. Jest to fundament, na którym zbudowane jest demokratyczne paĔstwo prawa, a wĞród jego pryncypiów
ustrojowych prawo do sądu traktowane jest jako prawo podstawowe. Krajowa Rada Sądownictwa z aprobatą przyjĊáa uruchomienie w 2012 r. programu szkoleĔ dotyczących standardów
ochrony praw czáowieka wynikających z orzeczeĔ ETPCz, przeprowadzanych w poszczególnych apelacjach. Szkolenia te powinny byü kontynuowane w 2013 r. w wymiarze, który
pozwoli na przeszkolenie wszystkich zainteresowanych sĊdziów sądów powszechnych w okresie krótszym niĪ to siĊ obecnie planuje (7-8 lat).
W związku z wejĞciem w Īycie 28 marca 2012 r. istotnej nowelizacji Prawa o ustroju
sądów powszechnych, wprowadzającej nowy system oceny pracy i planowania rozwoju zawodowego sĊdziego, konieczne jest rozwaĪenie przeprowadzenia w 2013 r. szkolenia dla wszystkich sĊdziów wizytatorów ze wszystkich pionów orzeczniczych w celu zapoznania ich z kryteriami ocen sĊdziów oraz wypracowania jednakowych (ujednoliconych) standardów oceniania
sĊdziów i konstruowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego sĊdziego. W szkoleniach
tych powinni wziąü udziaá takĪe prezesi sądów, poniewaĪ równieĪ oni mają braü udziaá
w dokonywaniu oceny sĊdziów i opracowaniu planów rozwoju zawodowego.
Ze wzglĊdu na wprowadzenie tzw. e-protokoáu (zapisu audiowizualnego przebiegu rozprawy) naleĪy umieĞciü w ofercie szkoleniowej Krajowej Szkoáy Sądownictwa i Prokuratury
zagadnienia związane z nagrywaniem i odtwarzaniem nagraĔ (wykorzystaniem nagraĔ dokonanych wczeĞniej bez udziaáu sĊdziego, który ma z nich korzystaü). Nie chodzi o przedstawienie technicznych szczegóáów samego nagrania, tylko o pokazanie, w jaki sposób sĊdzia, który
bierze udziaá w nagrywanej rozprawie ma sporządzaü potrzebne mu notatki, a sĊdzia, który
nie braá udziaáu w nagraniu przebiegu rozprawy, moĪe wykorzystaü to nagranie przy przygotowaniu siĊ do rozprawy, przy pisaniu uzasadnienia, przy rozpoznawaniu apelacji lub zaĪalenia.
5. DziaáalnoĞü Rady w zakresie zapobiegania zagroĪeniom niezawisáoĞci sĊdziowskiej
w tym w zakresie dbaáoĞci o naleĪyty poziom wynagrodzeĔ sĊdziowskich.
Rada wielokrotnie wskazywaáa, Īe wynagrodzenie sĊdziowskie oraz jego „odpowiednioĞü” traktowane jest jako jedna z gwarancji niezawisáoĞci sĊdziowskiej. Byáy one przedmiotem rozwaĪaĔ Trybunaáu Konstytucyjnego w Ğwietle art. 178 ust. 2 Konstytucji. W uzasadnieniu wyroku z dnia 15 paĨdziernika 2000 roku24, oraz wyroku z dnia 18 lutego 2004 roku25,
Trybunaá stwierdziá miĊdzy innymi, Īe wynagrodzenia sĊdziowskie powinny byü szczególnie
chronione przed nadmiernie niekorzystnymi wahaniami oraz nie powinny byü obniĪane w drodze regulacji normatywnych. Wyraziá takĪe pogląd o niedopuszczalnoĞci co do zasady obniĪania wynagrodzeĔ sĊdziowskich – wyjątkowo silnie konstytucyjnie chronionych. Odpowiednie
wynagrodzenie sĊdziowskie jest warunkiem wáaĞciwego dziaáania sądownictwa i ma swój
wymiar funkcjonalny, budujący autorytet wáadzy sądowniczej, co z kolei jest związane
w oczywisty sposób z interesem paĔstwa.
24
25

Wyrok TK z dnia 15 paĨdziernika 2000 roku, sygn. akt P 8/00.
Wyrok TK z dnia 18 lutego 2004 roku, sygn. akt K 12/03
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Odnosząc siĊ negatywnie do „zamroĪenia” w 2012 roku wynagrodzeĔ sĊdziowskich,
Rada stanowczo postulowaáa przywrócenie dotychczasowego mechanizmu wynagrodzeĔ
sĊdziowskich, którego podstawą jest przeciĊtny poziom wynagrodzeĔ w gospodarce w drugim
kwartale roku poprzedniego, podawany przez prezesa Gáównego UrzĊdu Statystycznego.
KRS poparáa wniosek Pierwszego Prezesa Sądu NajwyĪszego, kwestionujący konstytucyjnoĞü
tej zmiany legislacyjnej.
 W stanowisku z 7 lutego 2012 r. Krajowa Rada Sądownictwa wyraziáa ubolewanie,
Īe organy wáadzy wykonawczej i ustawodawczej traktują konstytucyjną gwarancjĊ niezawisáoĞci sĊdziów, którą jest zapewnienie sĊdziom wáaĞciwych warunków pracy i wynagrodzenia,
jako ich przywilej. Rada ostrzegáa, Īe taki sposób traktowania sĊdziów moĪe doprowadziü do
niepotrzebnych niepokojów w wymiarze sprawiedliwoĞci i w konsekwencji utrudniü realizacjĊ
konstytucyjnego prawa do sądu.
Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2012 r.26 Trybunaá Konstytucyjny po rozpoznaniu wniosku
Pierwszego Prezesa Sądu NajwyĪszego o zbadanie zgodnoĞci: art. 22 i art. 23 ustawy z dnia
22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budĪetowej
(Dz.U. Nr 291, poz. 1707) z:
í art. 2 w związku z art. 88 ust. 1 i 2 Konstytucji,
í art. 2 w związku z art. 178 ust. 2 Konstytucji,
í art. 2 w związku z art. 219 ust. 1 i 2 oraz art. 221 Konstytucji,
í art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, a takĪe
í art. 178 ust. 2 w związku z art. 216 ust. 5 i art. 220 ust. 1 Konstytucji orzeká, Īe:
Art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budĪetowej (Dz.U. Nr 291, poz. 1707):
a) są zgodne z art. 2, art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3, art. 88 ust. 1
oraz art. 178 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
b) nie są niezgodne z art. 88 ust. 2, art. 216 ust. 5, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1
oraz art. 221 Konstytucji.
Trybunaá uznaá, Īe jednorazowe, incydentalne niepodwyĪszenie wynagrodzeĔ sĊdziów
(o 5,26% í tyle wynosi róĪnica wynagrodzenia w II kwartale roku 2010 i roku 2011), które … - nie jest równoznaczne z ich obniĪeniem w drodze regulacji normatywnej (dopuszczalnym
dopiero po przekroczeniu konstytucyjnego limitu zadáuĪenia) stanowi, oczywiĞcie, pogorszenie
warunków ich wynagradzania (poniewaĪ odbija siĊ negatywnie na ich wysokoĞci w nastĊpnych
latach, a takĪe przekáada siĊ na uposaĪenie sĊdziów w stanie spoczynku). Nie zmienia ono jednak samego mechanizmu ksztaátowania wynagrodzeĔ sĊdziowskich i nie sprawia, Īe z powodu
„zamroĪenia” wynagrodzenia te przestaáy od 1 stycznia 2012 r. odpowiadaü godnoĞci urzĊdu
i zakresowi obowiązków sĊdziów. Wstrzymanie ich podwyĪszenia uznaá za zbliĪone w skutkach do zaniechania waloryzacji czy teĪ indeksacji wynagrodzeĔ w sferze budĪetowej w ogóle,
a takĪe innych ĞwiadczeĔ, w szczególnoĞci emerytur i rent.
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Wyrok TK z dnia 12 grudnia 2012 r., sygn. akt K 1/12 - sentencja zostaáa ogáoszona dnia 28 grudnia 2012 r.
w Dz.U. z 2012 r. poz. 1510.
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Trybunaá stwierdziá, Īe zagroĪenie drastycznym pogorszeniem stanu finansów publicznych (ocenianym przez pryzmat przekroczenia II progu ostroĪnoĞciowego), pozwalaáo ustawodawcy w sposób incydentalny „zamroziü” wynagrodzenia sĊdziów. Minimalny standard okreĞlony w art. 178 ust. 2 Konstytucji nie zostaá naruszony, poniewaĪ wynagrodzenia te nadal
pozostają znacząco wyĪsze od Ğredniej wynagrodzeĔ w skali paĔstwa, a przy tym, co podkreĞliá, przez ostatnie lata systematycznie wzrastaáy, podczas gdy wynagrodzenia ogóáu pracowników sfery budĪetowej oraz uposaĪenia posáów i senatorów są od dawna (i nadal pozostaną)
„zamroĪone”.
Potwierdziá, Īe ustawodawca nie powinien nagle wycofywaü siĊ z ustalonych reguá
postĊpowania, dotyczących sposobu podwyĪszania wynagrodzeĔ sĊdziowskich, korzystających
ze szczególnych konstytucyjnych gwarancji, uznaá jednak, Īe sĊdziowie – tak jak wszyscy inni
obywatele í muszą liczyü siĊ z tym, Īe sytuacja spoáeczno-gospodarcza paĔstwa moĪe wymusiü zmiany obowiązującego prawa, w tym dotyczącego ich wynagrodzeĔ. Uznaá,
Īe ustawodawca nie wycofaá siĊ z ustalonych reguá postĊpowania, poniewaĪ sam mechanizm
podwyĪszania sĊdziowskich wynagrodzeĔ pozostaá niezmienny. Stwierdziá, Īe przyjĊta, incydentalna regulacja nie godzi w zasadĊ zaufania do paĔstwa i stanowionego przez nie prawa.
Trybunaá Konstytucyjny uznaá zakwestionowaną regulacjĊ – polegającą na jednorocznym „zamroĪeniu” wynagrodzeĔ sĊdziów – za zgodną z Konstytucją, stwierdziá jednak,
Īe uznanie konstytucyjnoĞci tego rozwiązania wynika z jego incydentalnego charakteru
oraz z uwzglĊdnienia trudnej sytuacji finansowej paĔstwa, zagraĪającej równowadze budĪetowej, stanowiącej wartoĞü konstytucyjną konkurencyjną wobec wartoĞci okreĞlonych w art. 178
Konstytucji. PodkreĞliá przy tym, Īe art. 178 ust. 2 w związku z art. 1 Konstytucji wyznacza
w kwestii wynagrodzeĔ sĊdziowskich granice, których ustawodawca przekroczyü nie moĪe,
a gdyby je przekroczyá, Trybunaá Konstytucyjny nie mógáby tego zaakceptowaü.
 Krajowa Rada Sądownictwa w stanowisku z dnia 26 wrzeĞnia 2012 r. z rosnącym
niepokojem zauwaĪyáa, Īe incydentalne wydarzenia, związane z dziaáalnoĞcią sądów, w tym
niestosownymi zachowaniami pojedynczych sĊdziów, sprowokowaáy nieadekwatne reakcje
niektórych polityków i przedstawicieli czĊĞci mediów, podwaĪające zaufanie do sądów i sprawowanego przez nie wymiaru sprawiedliwoĞci.
Przypomniaáa, Īe niezaleĪne sądy i niezawiĞli sĊdziowie są podstawą demokratycznego
paĔstwa prawa, a nieuzasadnione podwaĪanie autorytetu wáadzy sądowniczej uderza w podstawy paĔstwa. BezpieczeĔstwo paĔstwa, ochrona praw i wolnoĞci obywatelskich, zapewnienie
sprawnego funkcjonowania spoáecznej gospodarki rynkowej zaleĪą od niezakáóconego, stabilnego, wolnego od nacisków politycznych dziaáania sądów. Zdaniem Rady, poszukiwanie sensacji tam, gdzie powinna mieü miejsce pogáĊbiona i spokojna refleksja nad sprawnym i dającym obywatelom poczucie bezpieczeĔstwa funkcjonowaniem wszystkich organów paĔstwa,
moĪe doprowadziü do caákowitego zanegowania pozycji ustrojowej wáadzy sądowniczej,
a strat spoáecznych z tym związanych nie bĊdzie moĪna naprawiü przez wiele lat. Organy wáadzy publicznej mają obowiązek dziaáania na podstawie i w granicach przepisów prawa, dokonując wszechstronnej jego wykáadni, a wszelka jednostronnoĞü podejĞcia w tej kwestii zagraĪa
praworządnoĞci.
Krajowa Rada Sądownictwa dostrzegáa koniecznoĞü jak najpilniejszego podjĊcia dziaáaĔ – takĪe legislacyjnych – zmierzających do zmian ustrojowych, których skutkiem powinna
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byü zmiana zasad sprawowania nadzoru administracyjnego nad sądami i umocnienie niezaleĪnoĞci wáadzy sądowniczej.
 Negatywnie Krajowa Rada Sądownictwa opiniowaáa rządowy projekt ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze oraz ustawy
o Sądzie NajwyĪszym (opinia z 14 listopada 2012 r.). Rada przedstawiáa pogląd, Īe wynagrodzenie wypáacane sĊdziemu w czasie niezdolnoĞci do pracy nie ma charakteru zasiáku chorobowego, lecz stanowi jedną z gwarancji ustrojowych statusu sĊdziego - uposaĪenie sĊdziego
w czasie choroby jest równieĪ wynagrodzeniem sĊdziowskim. Uznaáa, Īe porównywanie,
w uzasadnieniu projektu, sĊdziów do funkcjonariuszy tzw. sáuĪb mundurowych jest nieuprawnione ze wzglĊdu na pozycjĊ ustrojową sądownictwa i sĊdziów, ale równieĪ ze wzglĊdu
na charakter i sposób wykonywania obowiązków przez obie grupy.
 Odnosząc siĊ do przedstawionej w piĞmie Prezesa Sądu OkrĊgowego w Szczecinie
z dnia 18 wrzeĞnia 2012 r. kwestii dopuszczalnoĞci prowadzenia przez NajwyĪszą IzbĊ Kontroli kontroli Sądu w zakresie; „uzyskiwania i przetwarzania przez uprawnione podmioty danych
z bilingów, informacji o lokalizacji oraz innych danych, o których mowa w art. 180c i d ustawy
Prawo Telekomunikacyjne” Rada zwróciáa uwagĊ na niedopuszczalne, w jej ocenie, próby
ingerencji w sferĊ konstytucyjnie gwarantowanej niezawisáoĞci sĊdziów i niezaleĪnoĞci sądów
poprzez prowadzoną przez NIK kontrolĊ w zakresie orzekania przez sądy nawiązek i ĞwiadczeĔ pieniĊĪnych, kontrolĊ wykonywania tych Ğrodków czy kontrolĊ dziaáalnoĞci sądów rejestrowych. Wskazana w piĞmie Prezesa Sądu OkrĊgowego w Szczecinie kontrola w tym Sądzie
zarządzona przez Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie w ocenie Krajowej Rady Sądownictwa jest niedopuszczalna. Wkraczając bowiem w sferĊ wymiaru sprawiedliwoĞci narusza konstytucyjną zasadĊ niezaleĪnoĞci sądów i niezawisáoĞci sĊdziów. Wskazane w upowaĪnieniu
do przeprowadzenia kontroli dane gromadzone są wyáącznie na uĪytek prowadzonych przez
sąd postĊpowaĔ, stanowiąc czĊĞü zebranego materiaáu dowodowego. W sposób oczywisty
jedynym ich dysponentem jest zatem sąd kierujący siĊ przy ich wykorzystaniu przepisami wáaĞciwych procedur. Rada przypomniaáa równieĪ zajĊte przez KRS stanowisko z 19 lipca 2005 r.,
w którym wyraziáa pogląd, Īe art. 203 Konstytucji stanowiący, Īe NajwyĪsza Izba Kontroli
kontroluje dziaáalnoĞü organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, paĔstwowych osób prawnych i innych paĔstwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia
legalnoĞci, gospodarnoĞci, celowoĞci i rzetelnoĞci, nie daje podstaw NIK do kontroli sądów
jako organów wymiaru sprawiedliwoĞci.
 Krajowa Rada Sądownictwa wyraziáa stanowczy protest przeciwko podjĊtym czynnoĞciom procesowym przez prokuratora Prokuratury OkrĊgowej w Poznaniu, który wezwaá
sĊdziego w charakterze Ğwiadka na okolicznoĞü motywów podjĊtego rozstrzygniĊcia w prowadzonej przez niego sprawie (stanowisko z 4 grudnia 2012 r.). Zdaniem Rady, takie sformuáowanie tezy dowodowej w sposób ewidentny naruszyáo nie tylko zasadĊ niezawisáoĞci sĊdziowskiej, ale takĪe zmierzaáo do nierespektowania jednej z podstawowych zasad procesu karnego
jaką jest tajemnica narady nad wyrokiem. Rada podkreĞliáa, Īe sąd przedstawia motywy orzeczenia jedynie w ustnej wypowiedzi po jego publicznym ogáoszeniu oraz w pisemnym uzasadnieniu sporządzonym na wniosek lub z urzĊdu. Krajowa Rada Sądownictwa zwróciáa siĊ
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do Prokuratora Generalnego o podjĊcie stosownych dziaáaĔ kontrolnych i nadzorczych zmierzających do wyeliminowania takich zdarzeĔ w przyszáoĞci.
III.
i sĊdziów.

Opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sądownictwa

Obowiązek opiniowania projektów aktów normatywnych jest drugim z najwaĪniejszych
zadaĔ Krajowej Rady Sądownictwa okreĞlonych w ustawach. Rada zostaáa wáączona w proces
ustawodawczy z uwagi na konstytucyjną funkcjĊ stania na straĪy niezawisáoĞci sĊdziów i niezaleĪnoĞci sądów - pominiĊcie zasiĊgniĊcia jej opinii w zakresie aktów normatywnych dotyczących sądownictwa i sĊdziów powoduje proceduralną niekonstytucyjnoĞü ustawy.27
Prawo do opiniowania przez RadĊ projektowanych rozwiązaĔ istotnych dla wáadzy
sądowniczej dotyczy caáego postĊpowania, od zaáoĪeĔ do projektów ustaw, poprzez projekty
rozwiązaĔ ustawowych w trakcie prac rządowych nad projektem, do projektu, który w Sejmie
inicjuje postĊpowanie legislacyjne.
We wnioskach i postulatach dotyczących aktualnych problemów i potrzeb wymiaru
sprawiedliwoĞci Rada - w związku z czĊstymi przypadkami przedstawiania jej do zaopiniowana projektów aktów normatywnych dotyczących sądownictwa i sĊdziów znajdujących siĊ
na wstĊpnym etapie prac legislacyjnych, które w dalszym ich toku ulegaáy daleko idącym
modyfikacjom, a nastĊpnie kierowanych do Sejmu bez zasiĊgania opinii Rady co do ostatecznego ich ksztaátu - uznaáa za konieczne ustawowe uregulowanie tej kwestii, gdyĪ dotychczasowy stan prawny i towarzysząca mu praktyka utrudniają wypeánianie podstawowego zadania
naáoĪonego na nią w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z 12 maja 2011 roku. Uznaáa równieĪ, Īe ustawowej regulacji wymaga teĪ proces konsultacji projektów aktów prawnych dotyczących
wymiaru sprawiedliwoĞci przez Ğrodowisko sĊdziowskie.
W dniu 11 stycznia 2012 r. czáonkowie Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa spotkali siĊ z Marszaákiem Sejmu RP Ewą Kopacz, i Marszaákiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem. Tematem rozmów byáy trudnoĞci w wypeánianiu przez KRS swoich konstytucyjnych obowiązków polegających na opiniowaniu wszystkich aktów normatywnych dotyczących
sądownictwa i sĊdziów z tego powodu, Īe wáadza wykonawcza przesyáa do opiniowania jedynie zaáoĪenia lub pierwsze wersje projektów ustaw, natomiast Rada nie otrzymuje ostatecznych
ich wersji i nie ma w związku z tym moĪliwoĞci rzeczywistego ich zaopiniowania. W efekcie
prowadzi to do traktowania Krajowej Rady Sądownictwa jako strony konsultacji spoáecznych,
a nie jako konstytucyjnego organu wáadzy sądowniczej uprawnionego do opiniowania wszystkich aktów normatywnych dotyczących sądownictwa i sĊdziów.
W 2012 roku Rada zaopiniowaáa áącznie 214 projektów aktów prawnych. Wyraziáa
152 opinie, 42 stanowiska, uchwaliáa 6 uchwaá i 1 projekt wáasny, dotyczący zaáoĪeĔ ustawy
przywracającej instytucjĊ asesora sądowego („Model asesury sądowej wedáug nowych
zasad”).
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Wyrok Trybunaáu Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1998 r. K 3/98.
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 W stanowisku z 13 stycznia 2011 r.28, podobnie jak w stanowisku z dnia 10 maja
2006 r. dotyczącym wstĊpnych projektów ustaw przygotowywanych przez RadĊ Ministrów,
KRS zaaprobowaáa praktykĊ konsultowania przedstawianych przez Rząd i Ministra SprawiedliwoĞci zaáoĪeĔ do projektów aktów normatywnych. Uznaáa jednak, Īe tego rodzaju konsultacja nie moĪe zastąpiü ustawowego obowiązku opiniowania przez RadĊ projektów aktów normatywnych dotyczących sądownictwa i sĊdziów, wynikającego z art. 2 ust. 2 pkt 4 ustawy
o Krajowej Radzie Sądownictwa29.
W wypadku zaáoĪeĔ do projektów aktów normatywnych oraz wstĊpnych projektów tych
aktów Krajowa Rada Sądownictwa wypowiada siĊ jedynie w formie stanowisk. Rada po raz
kolejny zwróciáa uwagĊ na koniecznoĞü przedstawiania jej do zaopiniowania projektów zmian
ustawodawczych w wersji ostatecznej, co pozwoli na prawidáowe wywiązanie siĊ KRS z ustawowego obowiązku opiniowania projektowanych aktów normatywnych dotyczących sądownictwa i sĊdziów, a takĪe pozwoli uniknąü podwaĪenia przez Trybunaá Konstytucyjny prawidáowoĞci przebiegu procesu legislacyjnego.30
Wybrane stanowiska i opinie Krajowej Rady Sądownictwa wyraĪone w 2012 r.
są zamieszczone na stronie internetowej Rady, natomiast w pkt. XII niniejszej informacji zostaá
przedstawiony ich wykaz.
1). Stanowiska i opinie Krajowej Rady Sądownictwa do projektów ustaw kodeksowych.
Krajowa Rada Sądownictwa podtrzymaáa w 2012 roku swoje dotychczasowe stanowisko, dotyczące czĊstych nowelizacji aktów prawa powszechnie obowiązującego, w tym niedopuszczalnej czĊstotliwoĞci zmian, jakim poddawane są ustawy rangi kodeksowej uznając,
Īe stanowią one negatywną praktykĊ godzącą w stabilnoĞü systemu prawnego.
Zdaniem Rady zmiany w Kodeksach i ustawach o podobnym do nich znaczeniu powinny byü dokonywane áącznie w jednej ustawie nowelizującej, moĪliwie jak najrzadziej, kiedy
jest to niezbĊdne z uwagi na niemoĪnoĞü usuniĊcia niepoĪądanych skutków wadliwej regulacji
w inny sposób. Zmiany w kodeksach z uwagi na ich znaczenie dla systemu prawa, powinny
byü dokonywane wyjątkowo, w wyniku prac odpowiednich komisji kodyfikacyjnych, co Krajowa Rada Sądownictwa podnosiáa wielokrotnie. Rada zauwaĪyáa, Īe niektóre propozycje byáy
niezgodne z polskim prawem oraz naruszaáy obowiązujące konwencje miĊdzynarodowe.
Wskazywaáa takĪe, Īe od strony redakcyjnej niektóre projekty budziáy zastrzeĪenia z uwagi na
ich nieprzejrzystoĞü (co stanowi naruszenie zasad prawidáowej legislacji) i niezrozumiaáoĞü dla
przeciĊtnego obywatela.
 Opiniując poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postĊpowania
administracyjnego oraz o zmianie innych ustaw (opinia z 15 paĨdziernika 2012 r.) Krajowa
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Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 13 stycznia 2011 r. w przedmiocie opiniowania przez RadĊ
zaáoĪeĔ do projektów aktów normatywnych.
29
ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa z dnia 27 lipca 2001 r. tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 11,
poz. 67 ze zm.
30
w listopadzie 2010 r. do Sejmu RP przesáano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
sądów powszechnych i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3655) bez uprzedniego uzyskania opinii Rady.
Wprawdzie 9 wrzeĞnia 2009 r. KRS zaopiniowaáa projekt tej ustawy, ale wersja, w jakiej przekazano ją Sejmowi
RP, róĪniáa siĊ istotnie od wersji przedstawionej Radzie.
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Rada Sądownictwa stwierdziáa, Īe w przypadku ustaw o podstawowym znaczeniu dla obowiązującego systemu prawnego, w szczególnoĞci o tak szerokim zakresie obowiązywania jak
Kodeks postĊpowania administracyjnego, wprowadzanie czĊstych zmian, bez dokonania
odpowiedniej analizy efektów, które przyniosáy wczeĞniejsze, opracowane na podstawie zbliĪonych zaáoĪeĔ regulacje, destabilizuje ten system. Takie dziaáanie, wbrew zaáoĪeniom projektodawców, nie przyspieszy ani nie uproĞci postĊpowania, spowoduje tylko powstanie dodatkowych problemów związanych z interpretacją wielokrotnie zmienianych przepisów, które bĊdą
niepotrzebnie angaĪowaáy sądy, a wczeĞniej prowadziáy do trudnoĞci w jednolitym i prawidáowym stosowaniu prawa przez organy administracji.
 Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie zaopiniowaáa poselski projekt ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postĊpowania cywilnego oraz ustawy o postĊpowaniu egzekucyjnym w administracji (opinia z 9 marca 2012 r.) stwierdzając, Īe proponowane rozwiązania
odbiegaáy istotnie od dotychczas przyjĊtego kierunku legislacyjnego. W trakcie ostatnich zmian
wprowadzonych do Kodeksu postĊpowania cywilnego, obowiązujących od 6 stycznia 2012 r.,
przyjĊto rozwiązania mające wzmocniü skutecznoĞü egzekucji z nieruchomoĞci. W tym celu
naáoĪono na komornika prowadzącego egzekucjĊ obowiązek publikowania obwieszczeĔ
o licytacji nieruchomoĞci na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Prowadzenie
prac legislacyjnych nad projektem ustawy, która juĪ z zaáoĪenia wyklucza sens wprowadzonych niedawno rozwiązaĔ, nie znalazáo uznania Krajowej Rady Sądownictwa, a ponadto podwaĪaáo zasadĊ racjonalnoĞci ustawodawcy.
Rada uznaáa równieĪ, Īe proponowane rozwiązania mogáy prowadziü do spowolnienia
wzrostu gospodarczego, stwarzając szczególne zagroĪenie dla rynku nieruchomoĞci.
 WyraĪając w dniu 20 lipca 2012 r. stanowisko w przedmiocie formy pytaĔ prejudycjalnych kierowanych w postĊpowaniu karnym przez sądy krajowe do Trybunaáu SprawiedliwoĞci Unii Europejskiej Krajowa Rada Sądownictwa, mając na uwadze koniecznoĞü przestrzegania krajowych regulacji wewnĊtrznych, w tym prawa do ochrony danych osobowych osób
przeciwko którym toczy siĊ postĊpowanie sądowe, dostrzegáa zasadnoĞü zawierania w pytaniach prejudycjalnych dodatkowych wniosków o anonimizacjĊ danych osobowych oskarĪonych. ZastrzeĪenie o nieujawnianiu danych personalnych osób, przeciwko którym prowadzone
są postĊpowania karne, nie jest sprzeczne z celem postĊpowania o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, a jednoczeĞnie pozwala na ochronĊ toĪsamoĞci oskarĪonego przewidzianą
we wáaĞciwych przepisach prawa krajowego.
àącznie Krajowa Rada Sądownictwa zaopiniowaáa 15 projektów w zakresie nowelizacji
prawa karnego, 6 projektów w zakresie nowelizacji prawa cywilnego i 3 dotyczące nowelizacji
postĊpowania administracyjnego.
2). Stanowiska i opinie Krajowej Rady Sądownictwa do niektórych wybranych projektów
innych ustaw.
Krajowa Rada Sądownictwa wyraĪaáa równieĪ opinie w przedmiocie innych projektów
ustaw jak np.: w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz o zmianie innych ustaw, w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy
o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw i w przedmiocie poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaáaniu narkomanii.
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o spóádzielniach mieszkaniowych Rada opiniowaáa
w 2012 roku 6 krotnie opinie z: 19 kwietnia (w przedmiocie senackiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o spóádzielniach mieszkaniowych, 15 czerwca (w przedmiocie poselskiego
projektu ustawy o spóádzielniach mieszkaniowych), 15 czerwca (w przedmiocie poselskiego
projektu ustawy o spóádzielniach), 19 lipca (w przedmiocie senackiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o spóádzielniach mieszkaniowych), 18 paĨdziernika (w przedmiocie poselskiego projektu ustawy – Prawo spóádzielcze), 18 paĨdziernika (w przedmiocie poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy o spóádzielniach mieszkaniowych) i 15 listopada (w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o spóádzielniach mieszkaniowych).
 W opinii z dnia 9 lutego 2012 roku na temat projektu ustawy o zmianie ustawy
z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Krajowa Rada Sądownictwa zaopiniowaáa go
pozytywnie w zakresie, w jakim proponowane zmiany znoszą zasadĊ obywatelstwa polskiego
wobec obywateli Unii Europejskiej, paĔstw czáonkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, jako warunku powoáania na notariusza.
Poddaáa natomiast krytycznej ocenie planowaną nowelizacjĊ art. 76 § 2 ustawy – Prawo
o notariacie, która zakáada, Īe asesorem notarialnym moĪe byü osoba, która miĊdzy innymi
odbyáa aplikacjĊ notarialną co spowoduje, Īe osoby zwolnione na mocy art. 12 § 2 z odbywania tej aplikacji, nie bĊdą mogáy zostaü powoáane na asesora notarialnego, a w konsekwencji
na notariusza.
 Opiniując poselski projekt ustawy o podatku dochodowym oraz poselski projekt
ustawy - Przepisy wprowadzające ustawĊ o podatku dochodowym (opinia z 9 lutego 2012 r.)
Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziáa, Īe rozpoczĊcie prac legislacyjnych nad tego rodzaju
regulacją – podstawową dla systemu finansów publicznych – wymaga pogáĊbionych prac analitycznych, tak jak prace nad nową kodyfikacją.
 Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie PamiĊci Narodowej –
Komisji ĝcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Krajowa Rada Sądownictwa zaopiniowaáa - co do zasady - pozytywnie podkreĞlając jednoczeĞnie, Īe negatywnie opiniowaáa projekty zmian art. 32 ustawy i zwracaáa uwagĊ na to, Īe zawarte w nich regulacje są niezgodne
z Konstytucją RP. Opinie te nie zostaáy jednak uwzglĊdnione w toku prac legislacyjnych.
W związku z tym Rada stwierdziáa, Īe w peáni zasadną jest propozycja uchylenia art. 32
ust. 3-5 oraz art. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie PamiĊci Narodowej –
Komisji ĝcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 Opiniując projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych
zawodów (opinia z dnia 20 kwietnia 2012 r.) Rada skoncentrowaáa siĊ na tych postanowieniach, które odnosiáy siĊ do regulacji zawodów prawniczych i w tej czĊĞci zaopiniowaáa go
negatywnie. Wedáug Rady dokonywanie istotnych zmian w ustawach regulujących zawody
prawnicze powinno byü dokonane w odrĊbnych aktach prawnych bądĨ zbiorczo, ale w ustawie
poĞwiĊconej tylko tej materii. Krytycznie Rada oceniáa zabieg prowadzący do obniĪenia
poziomu wiedzy wymaganego dla podejmowania czynnoĞci w ramach wykonywania tych
zawodów. Za przejaw tego uznaáa m.in. rezygnacjĊ z testu jako formuáy egzaminacyjnej, uzna42

jąc, Īe egzaminy zawodowe mają na celu weryfikacjĊ nie tylko umiejĊtnoĞci praktycznych,
ale równieĪ poziomu ogólnej wiedzy z zakresu prawa.
Za pozorną deregulacjĊ Krajowa Rada Sądownictwa uznaáa proponowane zrównanie
okresu trwania aplikacji z wymaganym okresem praktyki zawodowej, umoĪliwiającym
przystąpienie do egzaminu zawodowego bez koniecznoĞci odbycia aplikacji. Za nieuzasadnioną uznaáa likwidacjĊ wymogu posiadania przez poĞrednika w obrocie nieruchomoĞciami stosownego wyksztaácenia.
 Opiniując ponownie, w dniu 7 wrzeĞnia 2012 r., projekt kolejnej wersji ustawy
o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów Rada podtrzymaáa swoje
stawisko wyraĪone w opinii z dnia 20 kwietnia 2012 r.) i ponownie krytycznie oceniáa zamysá
projektodawcy poszerzenia dostĊpu do zawodu adwokata, radcy prawnego czy notariusza
poprzez obniĪenie wymagaĔ stawianych osobom zainteresowanym wykonywaniem tych prawniczych profesji.
Z aprobatą Rada przyjĊáa ostatecznie proponowany trzyletni okres aplikacji adwokackiej i radcowskiej, zamiast pierwotnie zgáoszonego w projekcie okresu dwuletniego i uznaáa,
Īe jest on wystarczający, aby odpowiednio uksztaátowaü umiejĊtnoĞci zawodowe aplikanta
pretendującego do wykonywania wymienionych prawniczych zawodów zaufania publicznego.
 W opinii z dnia 19 kwietnia 2012 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne Krajowa Rada Sądownictwa co do zasady poparáa skrócenie okresu retencji danych, jednakĪe zwróciáa uwagĊ, Īe zmiana ta moĪe mieü negatywny wpáyw na prawidáowy przebieg wielu postĊpowaĔ karnych, bowiem spowoduje potencjalne zagroĪenie dla pozyskania niezbĊdnych danych do weryfikacji materiaáu dowodowego
zgromadzonego w postĊpowaniu przygotowawczym.
Przyznanie inicjatywy do przedáuĪenia okresu przechowywania danych jedynie prokuratorowi Rada uznaáa za sprzeczne z podstawowymi zasadami procesu karnego. Dane teleinformatyczne mogą bowiem równie dobrze sáuĪyü pozyskiwaniu wiedzy wykluczającej sprawstwo konkretnych osób, a tym samym równieĪ obroĔca i sami oskarĪeni mają interes prawny
w wystĊpowaniu o przedáuĪenie okresu retencji danych w konkretnych sprawach.
JednoczeĞnie uznaáa za niezbĊdne wprowadzenie kontroli sądowej nad udostĊpnianiem
organom Ğcigania danych zarówno na etapie postĊpowania przygotowawczego, jak i w ramach
czynnoĞci operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych w celu zapobiegania lub wykrywania
przestĊpstw. W ocenie Rady jest to bezwzglĊdnie konieczne z uwagi na ich podstawowe znaczenie dla zachowania Konstytucyjnych zasad wyraĪonych w art. 47 i art. 31 ust. 3, tj. zasady
ochrony prawnej Īycia prywatnego oraz zasady proporcjonalnoĞci stosowanych przez PaĔstwo
Ğrodków.
 Opiniując rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne
oraz niektórych innych ustaw (opinia z 7 wrzeĞnia 2012 r.) Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziáa, Īe przewiduje on rozszerzenie kognicji Sądu OkrĊgowego w Warszawie - Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów o rozpatrywanie odwoáaĔ od decyzji w sprawie szczegóáowych
wymagaĔ dotyczących dokáadnoĞci i niezawodnoĞci lokalizacji zakoĔczenia sieci dla ruchomej
publicznej sieci telekomunikacyjnej, a takĪe harmonogramu dostosowania sieci do okreĞlonych
w decyzji wymagaĔ w zakresie dokáadnoĞci i niezawodnoĞci lokalizacji zakoĔczenia sieci. Jed43

noczeĞnie wskazaáa, Īe projektodawca w tym zakresie zaniechaá przeprowadzenia szerszych
analiz związanych z oceną zarówno obecnych rozmiarów wpáywu spraw do wskazanego wyĪej
sądu, jak i prognoz co do jego zwiĊkszenia w zestawieniu z koniecznymi wydatkami celem
zapewnienia odpowiedniej iloĞci etatów sĊdziowskich, personelu pomocniczego oraz poziomu
infrastruktury, a tym samym nie wykonaá obowiązku wynikającego z art. 118 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.
 Krajowa Rada Sądownictwa w stanowisku z dnia 27 wrzeĞnia 2012 r. krytycznie
oceniáa zamiar Ministra SprawiedliwoĞci dotyczący likwidacji moĪliwoĞci uiszczania opáat
sądowych w formie znaków opáaty sądowej. Uznaáa, Īe likwidacja znaków opáaty sądowej
i zastąpienie ich elektronicznym sposobem uiszczania opáat za poĞrednictwem Platformy Elektronicznych PáatnoĞci utrudni, a nie uáatwi, pracĊ sądów powszechnych, przedáuĪy czas czynnoĞci sądowych związanych z brakami fiskalnymi pism procesowych oraz ograniczy prawo
obywateli do sądu, zwáaszcza osób wystĊpujących bez profesjonalnego peánomocnika, które
nie mają swobodnego dostĊpu do Internetu. Uiszczanie opáat sądowych w formie znaków opáaty sądowej jest, zdaniem Rady, najbardziej uniwersalnym, dogodnym dla stron i ich profesjonalnych peánomocników, akceptowanym powszechnie przez sądy sposobem uiszczania opáat.
 Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie zaopiniowaáa projekt ustawy o zmianie
ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw uznając, Īe proponowanie tak daleko idących zmian po zaledwie dwóch latach od gruntownej reformy prokuratury jest przedwczesne.
Dotyczyáy one likwidacji prokuratury wojskowej i przejĞcia prokuratorów wojskowych
do sáuĪby cywilnej, przyjĊcia nowego modelu nadzoru nad pracą prokuratury, wprowadzenia
wytycznych wáadzy wykonawczej dla bieĪącej pracy prokuratury. Wymagaáo to, zdaniem
Rady, opracowania kompleksowej, nowej od podstaw, ustawy o prokuraturze. DoraĨne,
pospieszne wprowadzanie zmian w istotny sposób zmieniających dotychczasowe funkcjonowanie prokuratury, nie sáuĪy stabilnoĞci dziaáania prokuratury i moĪe negatywnie wpáynąü
na jej skutecznoĞü.
Sprzeciw Rady budziá wprowadzony art. 3a, w którym zakáada siĊ coroczne wydawanie
przez RadĊ Ministrów zasadniczych kierunków polityki karnej okreĞlających miĊdzy innymi
bieĪące problemy Ğcigania przestĊpstw oraz przepisy prawa, których stosowanie uznaje
za szczególnie istotne dla realizowanej polityki karnej.
 Przedstawione Krajowej Radzie Sądownictwa projekty ustaw Prawo o prokuraturze
oraz Przepisy wprowadzające ustawĊ – Prawo o prokuraturze zawieraáy obszary regulacyjne,
które bądĨ to ze wzglĊdów ustrojowych, bądĨ teĪ z powodów czysto pragmatycznych, budziáy
zasadnicze zastrzeĪenia Rady (opinia z 15 listopada 2012 r.) i z tego wzglĊdu wyraziáa uwagi
krytyczne do projektów.
Na czoáo zagadnieĔ kontrowersyjnych wysunĊáa siĊ koncepcja ustalania przez organ
wykonawczy, jakim jest Rada Ministrów, zasad polityki karnej. Rodziáa ona bowiem niedobre
skojarzenia z poprzednim, niedemokratycznym systemem, a takĪe odbiegaáa od nowoczesnego
definiowania polityki karnej, jako praktyki poddanej wyáącznie ustawowej regulacji,
a nie zabiegom moderującym systemem stosowania prawa.
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 Kolejny negatywnie zaopiniowany projekt – to poselski projekt ustawy o prokuraturze (opinia z 15 listopada 2012 r.). Proponowaną likwidacjĊ rozdziaáu funkcji Ministra SprawiedliwoĞci i Prokuratora Generalnego Rada uznaáa za przedwczesną, poniewaĪ aktualny
model struktury prokuratury obowiązuje zbyt krótko, aby moĪna byáo dokonaü odpowiedniej
oceny.
 W opinii z dnia 15 listopada 2012 r. Krajowa Rada Sądownictwa podkreĞliáa,
Īe stosownie do art. 51 ust. 2 Konstytucji RP wáadze publiczne nie mogą pozyskiwaü, gromadziü i udostĊpniaü innych informacji o obywatelach niĪ niezbĊdne w demokratycznym paĔstwie prawnym. Ograniczenie tego zakazu jest dopuszczalne tylko w warunkach poszanowania
zasady proporcjonalnoĞci.
Z tego teĪ powodu zaopiniowaáa negatywnie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy
o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw. Ponadto Rada wskazaáa, Īe projekt cechuje
maáa przejrzystoĞü niektórych rozwiązaĔ, raĪące niedostatki i oczywiste braki.
3). Stanowiska i opinie Krajowej Rady Sądownictwa do projektów rozporządzeĔ Ministra SprawiedliwoĞci.
 W przedmiocie projektu rozporządzenia w sprawie skarg i wniosków dotyczących
dziaáalnoĞci sądów powszechnych (opinia z 8 marca 2012 r.) Rada wskazaáa, Īe przewidziany
w projekcie obowiązek informacyjny powstanie tylko w sytuacji, w której skarga (wniosek)
bĊdzie wynikaáa z przesáanego przez redakcjĊ artykuáu lub innej opublikowanej wiadomoĞci.
W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, tego rodzaju rozwiązania naruszają zasadĊ równego
traktowania obywateli, stwarzając uprzywilejowaną pozycjĊ dla redakcji. Ponadto, brak informacji o sposobie zaáatwienia sprawy nie zapewnia przejrzystoĞci postĊpowania i prowadzi do
osáabienia zaufania obywateli do organów wymiaru sprawiedliwoĞci. Proponowane rozwiązania Rada uznaáa za niespójne z przepisami Rozdziaáu 5a ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych, w którym przewidziano m. in. obowiązek zawiadomienia skarĪącego (wnioskodawcy) o przekazaniu skargi (wniosku) do organu wáaĞciwego, doáączeniu skargi (wniosku)
do akt sprawy, celem jej rozpoznania w toku instancji, a takĪe obowiązek informowania skarĪącego o sposobie zaáatwienia sprawy przez rzecznika dyscyplinarnego, gdy jest on organem
wáaĞciwym.
 Projekt rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci w sprawie nadzoru administracyjnego nad dziaáalnoĞcią administracyjną sądów powszechnych Krajowa Rada Sądownictwa
zaopiniowaáa negatywnie (opinia z 8 marca 2012 r.). PowaĪne wątpliwoĞci Rady budziáo nadmierne, nieznajdujące racjonalnego uzasadnienia sformalizowanie procesu wizytacji i lustracji,
przejawiające siĊ w najbardziej jaskrawej postaci w formie tabelarycznego ujĊcia protokoáu
wizytacji, lustracji i informacji rocznej o dziaáalnoĞci sądów. Istotne wątpliwoĞci wywoáywaáa
równieĪ próba uregulowania w rozporządzeniu kontroli dziaáalnoĞci sekretariatów wydziaáów,
których pracownicy, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych, nie podlegają prezesowi sądu.
 Opiniując kolejny projekt rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci w sprawie
nadzoru nad dziaáalnoĞcią administracyjną sądów powszechnych (opinia z dnia 15 czerwca
2012 r.) Rada dostrzegáa poprawĊ treĞci obecnej wersji projektu, jednakĪe w związku z niewy45

eliminowaniem z niego czĊĞci istotnych uchybieĔ podtrzymaáa krytyczną ocenĊ projektu. Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziáa, Īe przedstawione do zaopiniowania rozporządzenie stanowi jedno z najwaĪniejszych rozporządzeĔ wykonawczych wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, która weszáa w Īycie
28 marca 2012 r. i w związku z tym powinno ono dotyczyü przede wszystkim tych zagadnieĔ,
które wchodzą w zakres przedmiotowy nadzoru administracyjnego, zgodnie z jego definicją
ujĊtą w ustawie. Zwróciáa równieĪ uwagĊ, Īe projekt tak waĪnego rozporządzenia wykonawczego zostaá przedstawiony kilka miesiĊcy po wejĞciu w Īycie nowych przepisów o nadzorze, chociaĪ projekty rozporządzeĔ wykonawczych powinny towarzyszyü projektowi ustawy.
Rada przedstawiając szczegóáowe uwagi do projektu stwierdziáa, Īe nadzór administracyjny nie moĪe byü nadmiernie sformalizowany. Powinien byü maksymalnie uproszczony
i na tyle elastyczny, aby pozwalaá prezesowi podejmowaü skuteczne dziaáania adekwatne
do sytuacji w podlegáym mu sądzie.
 Kolejną wersjĊ projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci w sprawie nadzoru nad dziaáalnoĞcią administracyjną sądów powszechnych Rada zaopiniowaáa negatywnie
(opinia z 5 grudnia 2012 r.) konsekwentnie krytycznie oceniając zawarte w projekcie propozycje rozwiązaĔ normatywnych, wobec których za w peáni aktualne uznaáa uwagi w opiniach
z dnia 27 wrzeĞnia 2012 r. i 15 czerwca 2012 r.
 Co do zasady Krajowa Rady Sądownictwa pozytywnie zaopiniowaáa projekt rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko sĊdziowskie (opinie z 7 wrzeĞnia 2012 r. i 8 marca 2012 r.) przedstawiając swoje
zastrzeĪenia do czĊĞci proponowanych w nim rozwiązaĔ. Rada zaproponowaáa, aby w opisie
wyników pracy kandydata podawaü dane przedstawiające wielkoĞü referatu, ruch spraw
i obciąĪenie pracą wedle stanu na dzieĔ zgáoszenia kandydatury. Zdaniem Rady istotnego kryterium dla oceny jakoĞci pracy sĊdziego nie moĪe stanowiü wskaĨnik zaskarĪalnoĞci orzeczeĔ
(§ 5 pkt 1 lit. f). Są bowiem wydziaáy (piony orzecznicze), w których zaskarĪalnoĞü orzeczeĔ
jest wiĊksza (np. pion gospodarczy) lub mniejsza (np. pion rodzinny), co nie oznacza,
Īe sĊdzia, którego orzeczenia są zaskarĪane czĊĞciej, pracuje gorzej od sĊdziego, którego orzeczenia są zaskarĪane rzadko albo wyjątkowo. Zupeánie znikoma jest zaskarĪalnoĞü orzeczeĔ
(wpisów) w ksiĊgach wieczystych i w wydziaáach Krajowego Rejestru Sądowego.
 Opiniując projekt rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci w sprawie zniesienia
niektórych sądów rejonowych, utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okrĊgowych
i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów wáaĞciwoĞci (opinia z 9 marca 2012
roku) Rada stwierdziáa, Īe niejasny byá powód likwidacji ponad 1/3 z obecnie funkcjonujących sądów rejonowych, które w zdecydowanej wiĊkszoĞci osiągaáy bardzo dobre wyniki
w zakresie sprawnoĞci toczących siĊ w nich postĊpowaĔ, byáy najlepiej zorganizowane i zarządzane, a nadzór nad ich dziaáalnoĞcią administracyjną sprawowany przez prezesów byá duĪo
bardziej efektywny niĪ w sądach, w których orzeka kilkudziesiĊciu sĊdziów. Krajowa Rada
Sądownictwa uznaáa, Īe wbrew deklaracji zawartej w uzasadnieniu projektu, zgodnie z którą
prowadzona przez Ministra SprawiedliwoĞci polityka miaáa sáuĪyü doprowadzeniu stanu
sądownictwa powszechnego, w tym jego struktury organizacyjnej, do stanu porównywalnego
ze standardami sądownictwa powszechnego w wiodących paĔstwach Unii Europejskiej oraz do
sprostania przez to sądownictwo wymogom Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czáo46

wieka i Podstawowych WolnoĞci - w uzasadnieniu projektodawca nie wyjaĞniá przekonująco
rzeczywistych przyczyn zniesienia tak duĪej liczby sądów rejonowych ani nie wskazaá istotnego spoáecznie celu, dla którego zamierza to uczyniü, co wskazywaáo, Īe jest nim idea doprowadzenia do sytuacji, w której wszystkie sądy tego samego szczebla staną siĊ mniej wiĊcej równe,
bez zwracania uwagi na jakiekolwiek róĪnice i uwarunkowania wynikające ze specyfiki niektórych regionów kraju, w tym dysproporcje w zakresie gĊstoĞci zaludnienia, wysokoĞci dochodów ludnoĞci i odlegáoĞci dzielących miejsca zamieszkania stron od siedzib sądów.
W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa propozycje takich zmian dowodziáy niezgodnoĞci nowego brzmienia art. 20 ustawy z dnia 27 lipca 2011 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych z art. 176 ust. 2 w zw. z art. 180 ust. 1, 2 i 5 Konstytucji RP, a takĪe z art. 6
Konwencji o Ochronie Praw Czáowieka i Podstawowych WolnoĞci sporządzonej w Rzymie
4 listopada 1950 roku, zmienionej Protokoáami nr 3, 5 i 8 oraz uzupeánionej Protokoáem nr 2
(Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.). Z art. 176 ust. 2 Konstytucji wynika bowiem,
Īe ustrój i wáaĞciwoĞü sądów – miejscowa, rzeczowa i instancyjna – z woli ustrojodawcy stanowią materiĊ ustawową, co oznacza, Īe decyzje w sprawie tworzenia i znoszenia sądów powinien podejmowaü ustawodawca, a nie przekazywaü tych zagadnieĔ do uregulowania w drodze
aktu wykonawczego Ministra SprawiedliwoĞci. ZastrzeĪenie w Konstytucji, Īe zagadnienia
związane z wáaĞciwoĞcią sądów stanowią materiĊ ustawową jest jedną z gwarancji niezawisáoĞci sĊdziów, bowiem dokonywanie zmian ustroju sądów lub granic okrĊgów sądowych stanowi
podstawĊ do przenoszenia sĊdziego do innego sądu lub w stan spoczynku. W konsekwencji
organ wáadzy wykonawczej moĪe w drodze rozporządzenia ingerowaü w zasady nieusuwalnoĞci i nieprzenoszalnoĞci sĊdziego. Z kolei z art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Czáowieka
i Podstawowych WolnoĞci wynika prawo kaĪdej osoby do rozpatrzenia jej sprawy przez sąd
ustanowiony ustawą, a nie aktem wykonawczym Ministra SprawiedliwoĞci. W wyroku z dnia
8 czerwca 2010 roku31 Sąd NajwyĪszy stwierdziá, Īe „Miejscem sprawowania funkcji orzeczniczych przez sĊdziego jest to, które wskazano w akcie powoáania go do peánienia urzĊdu na
stanowisku sĊdziego. DoniosáoĞü ustrojowa tej regulacji, okreĞlającej jedną z priorytetowych
zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoĞci, jest oczywista. Tak w odniesieniu do zakresu
uprawnieĔ sĊdziego, skoro w myĞl zasady zakazu przenoszenia sĊdziów, wskazanej art. 180
ust. 2 Konstytucji RP i urzeczywistnionej w art. 75 p.u.s.p., stanowi jedną z gwarancji ich niezawisáoĞci, jak teĪ wobec obywateli, którym zabezpiecza prawo rozstrzygania ich spraw
nie przez dowolnych sĊdziów, ale tylko przez ustawowo powoáanych do orzekania we wáaĞciwym do rozpoznania tych spraw sądzie”. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa, przewidziane
w rozporządzeniu faktyczne przenoszenie sĊdziów pomiĊdzy oddalonymi terytorialnie jednostkami stanowi przykáad zastosowania klauzuli „obejĞcia prawa”.
 W opinii z dnia 20 kwietnia 2012 r. w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzĊdowania sądów
powszechnych (w zakresie protokoáu elektronicznego) Rada w caáoĞci podtrzymaáa opiniĊ
z 29 lipca 2010 r.

31

Wyrok Sądu NajwyĪszego z 8 czerwca 2010 r. sygn. III KK 419/09 – OSN w SK 2010/1/1165
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W zakresie przedstawionych zmian Krajowa Rada Sądownictwa zwróciáa uwagĊ
m.in. na to, Īe
- projekt zawiera przepis wymagający poáączenia biura obsáugi interesantów z czytelnią,
a mimo to projektodawca nie odniósá siĊ do problemów lokalowych sądów uniemoĪliwiających taki sposób lokalizacji czytelni bez poczynienia stosownych inwestycji;
- konkretyzowanie obowiązków osób wezwanych do sądu wymaga stosownego umocowania
rangi ustawowej;
- okreĞlony w przepisach (§ 86) sposób sporządzania protokoáu nie powinien wykraczaü poza
jasną regulacjĊ kodeksową w tym zakresie (art. 157 § 11 kpc) ani teĪ jej powtarzaü;
- negatywnie oceniáa Rada przewidzianą w § 90a moĪliwoĞü szerokiego dostĊpu osób, których toĪsamoĞü nie byáaby wystarczająco wiarygodnie weryfikowana; ponadto stwierdziáa,
Īe projektowana wysoce nieprecyzyjna regulacja nakáada w ust. 3 i 4 obowiązki na podmioty tam wskazane – bez oparcia w delegacji ustawowej; dodatkowo stworzona moĪliwoĞü
potencjalnego dostĊpu do systemu osób faktycznie nieuprawnionych do jakiegokolwiek
dostĊpu do informacji nie bĊdzie sprzyjaü odpornoĞci funkcjonujących w sądach systemów
informatycznych na dziaáalnoĞü cyberprzestĊpczą; § 98a nie przewidywaá dostatecznych
mechanizmów weryfikacji toĪsamoĞci osób mających mieü dostĊp m.in. do systemu teleinformatycznego obejmującego akta spraw – albowiem odpowiednie stosowanie przepisów
dotyczących postĊpowania upominawczego nie wystarcza (brak opáaty sądowej – por. § 2a
rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci w sprawie sposobu uiszczania opáat sądowych
w sprawach cywilnych);
Przedstawiając opinie w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci
zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzĊdowania sądów powszechnych, w dniach
19 lipca 2012 r. i 7 wrzeĞnia 2012 r. Rada podtrzymaáa swoją opiniĊ z dnia 20 kwietnia 2012 r.
w zakresie w jakim postulaty Rady w niej zgáoszone nie zostaáy uwzglĊdnione w pracach nad
projektem.
 Negatywną opiniĊ wyraziáa Krajowa Rada Sądownictwa do projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci w sprawie czynnoĞci asystentów sĊdziów (opinia z 18 kwietnia
2012 r.) uwaĪając za niewáaĞciwe odejĞcie od zasady wyraĪonej w § 2 rozporządzenia Ministra
SprawiedliwoĞci w sprawie szczegóáowego zakresu i sposobu wykonywania czynnoĞci przez
asystentów sĊdziów z dnia 5 listopada 2002 r. i przydzielanie asystentów sĊdziów do konkretnego wydziaáu sądu przez prezesa sądu, zamiast konkretnym sĊdziom. Stanowi to, zdaniem
Rady, odejĞcie od dotychczasowego modelu, jakim byáo powiązanie asystenta z osobą sĊdziego, prowadzące do wzmocnienia wspóápracy na linii sĊdzia-asystent i nie gwarantuje odpowiedniego wsparcia kadrowego sĊdziów, w stosunku do których, czĊsto w obecnym stanie
prawnym, nie wypeániano normy § 2 rozporządzenia z dnia 5 listopada 2002 r. Natomiast zlecanie asystentom sĊdziów czynnoĞci naleĪących do obowiązków pracowników sekretariatów
sądowych moĪe doprowadziü do uszczuplenia liczby asystentów wykonujących czynnoĞci
wprost wspierające orzekanie i tym samym wypaczyü instytucjĊ asystenta sĊdziego. Przenoszenie ciĊĪaru obowiązku zapewnienia wáaĞciwej obsáugi sekretariatów sądów na sĊdziów
lub przewodniczących wydziaáów zlecających te czynnoĞci asystentom sĊdziów Rada uznaáa
za posuniĊcie wykraczające poza funkcjĊ, jaką powinien peániü asystent sĊdziego.
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 Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu siĊ z projektem rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci w sprawie oceny pracy i opracowania indywidualnego planu rozwoju
sĊdziego w opinii z 5 grudnia 2012 r. zaznaczyáa, Īe zarówno wszystkie kryteria oceny pracy
sĊdziego jak i definicja indywidualnego planu rozwoju zawodowego sĊdziego powinny siĊ znaleĨü w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Procedura oceny pracy sĊdziego, zdaniem Rady, powinna zapewniaü peániejszy udziaá
w niej sĊdziego poddawanego ocenie. Przed zgáoszeniem uwag, o których mowa w art. 106c
§ 3 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, sĊdzia, którego pracĊ ma oceniü prezes
sądu, powinien mieü moĪliwoĞü záoĪenia stosownych oĞwiadczeĔ lub wyjaĞnieĔ, a prezes sądu
powinien spotkaü siĊ osobiĞcie z ocenianym sĊdzią, Īeby wymieniü z nim uwagi i propozycje
co do indywidualnego planu rozwoju. Za celowoĞcią takiego rozwiązania przemawiają przyjĊte
w demokratycznym paĔstwie prawnym zasady procedowania. Nie powinno mieü miejsca
dokonywanie doniosáych dla wymiaru sprawiedliwoĞci i osobiĞcie dla sĊdziego ocen jego pracy
bez zapewnienia ocenianej osobie odpowiednich gwarancji moĪliwoĞci kwestionowania na
przykáad planu indywidualnego rozwoju.
Projektowana procedura, wedáug Rady, prowadzi do pomijania sĊdziego w procesie
oceny i ustalania planu indywidualnego rozwoju.
Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie zaopiniowaáa m.in. projekty rozporządzeĔ
Ministra SprawiedliwoĞci
- w sprawie dokumentów stanowiących podstawĊ oceny kwalifikacji asystenta sĊdziego
kandydującego na wolne stanowisko sĊdziowskie,
- w sprawie nadzoru administracyjnego nad dziaáalnoĞcią administracyjną sądów powszechnych – 4 projekty,
- w sprawie czynnoĞci asystentów sĊdziów,
- wynagrodzenia zasadniczego asystentów sĊdziów,
- w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokoĞci wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów
poszczególnych praktyk i staĪy,
- w sprawie przekazania niektórym sądom okrĊgowym i sądom rejonowym rozpoznawania
spraw gospodarczych z obszarów wáaĞciwoĞci innych sądów okrĊgowych i sądów rejonowych;
- w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym prowadzenia ksiąg wieczystych
z obszarów wáaĞciwoĞci innych sądów rejonowych;
- w sprawie okreĞlenia sądów rejonowych prowadzących ksiĊgi wieczyste oraz obszarów ich
wáaĞciwoĞci;
w sprawie przekazania rozpoznawania spraw zgodnoĞci z prawdą oĞwiadczeĔ lustracyjnych;
- w sprawie przekazania rozpoznawania spraw w elektronicznym postĊpowaniu upominawczym;
- w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeĔ spoáecznych z obszarów wáaĞciwoĞci innych sądów rejonowych;
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-

w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw naleĪących do
wáaĞciwoĞci wydziaáów rodzinnych i nieletnich z obszarów wáaĞciwoĞci innych sądów
rejonowych.

4). Stanowiska i opinie Krajowej Rady Sądownictwa do projektów planów finansowych
dla sądów powszechnych
Krajowa Rada Sądownictwa na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. –
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz.1070 ze zm.) oraz art. 4 § 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.U. z 2007 r.,
Nr 226, poz. 1676 ze zm.) przedstawiáa Ministrowi SprawiedliwoĞci oraz Ministrowi Obrony
Narodowej opiniĊ o opracowanym projekcie planu dochodów i wydatków sądów powszechnych i wojskowych na 2013 rok32.


Rada stwierdziáa, Īe przedstawione projekty planów finansowych sądów powszechnych
i sądów wojskowych zostaáy skonstruowane z uwzglĊdnieniem koniecznoĞci racjonalizacji
wydatków w dobie kryzysu finansowego. Krajowa Rada Sądownictwa zaakceptowaáa je
co do zasady, zaznaczając jednak, Īe wysokoĞü przewidzianych Ğrodków nie pozwala,
w przekonaniu Rady, na znaczące likwidowanie zalegáoĞci niezaáatwionych dotychczas
spraw.



Za powaĪne i niedopuszczalne uchybienie przedstawionych planów Rada uznaáa nieuwzglĊdnienie regulacji wynagrodzeĔ sĊdziowskich w rozumieniu art. 91 § 1c usp.



Zaniepokojenie Krajowej Rady Sądownictwa budziáa sytuacja finansowa urzĊdników, asystentów i pracowników obsáugi. PomiĊdzy poszczególnymi apelacjami wystĊpują znaczące
rozbieĪnoĞci w wysokoĞci wynagrodzeĔ w tych grupach zawodowych. Od wielu lat nastĊpowaáo realne obniĪanie wynagrodzeĔ pomimo zwiĊkszonego zakresu zadaĔ wypeánianych przez urzĊdników sądowych i zwiĊkszenia wymogów w zakresie kwalifikacji zawodowych.



Krajowa Rada Sądownictwa zaapelowaáa o rozwiązanie palącej kwestii wynagrodzeĔ asystentów. MoĪliwoĞü urealnienia ich wynagrodzeĔ zgodnie z rozporządzeniem Ministra
SprawiedliwoĞci z 11 kwietnia 2012 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów
sĊdziów, pozostaje pustą deklaracją wobec niezabezpieczenia na ten cel odpowiednich
Ğrodków finansowych.



Zapowiedziane przez Ministra SprawiedliwoĞci znaczące zwiĊkszenie zatrudnienia
sĊdziów, asystentów i urzĊdników w okrĊgu apelacji Sądu Apelacyjnego w Warszawie nie
znalazáo Īadnego odzwierciedlenia w planie finansowym (tak w zakresie wydatków osobowych jak i wydatków rzeczowych).



Niezrozumiaáe i nieakceptowalne, w przekonaniu Krajowej Rady Sądownictwa, byáo
utrzymanie przy projektach nowych budynków wymiaru sprawiedliwoĞci zakazów ich

32

Uchwaáa KRS Nr 197/2012 z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie wniosku do Ministra SprawiedliwoĞci oraz do
Ministra Obrony Narodowej o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów powszechnych i sądów
wojskowych.
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klimatyzowania i powaĪnych ograniczeĔ w zakresie budowy parkingów. Te ograniczenia
bardzo negatywnie wpáywają na warunki i wydajnoĞü pracy i ograniczają dostĊpnoĞü
do sądów, w konsekwencji wydáuĪają tok rozpoznawania spraw. Zaniepokojenie budziáo
takĪe nieuwzglĊdnienie w planach wydatków kosztów związanych ze znaczącym rozbudowaniem w skali caáego kraju struktury informatycznej.
IV.

Sprawy z zakresu etyki zawodowej oraz spraw dyscyplinarnych.

Krajowa Rada Sądownictwa, zgodnie z ustawową kompetencją do wnoszenia odwoáaĔ
od wyroków sądów apelacyjnych – sądów dyscyplinarnych (art. 121 § 1 usp), oceniaáa
wyroki tych sądów pod kątem celowoĞci ich zaskarĪenia i podejmowaáa stosowne decyzje
po rozpatrzeniu przedstawionych propozycji przez KomisjĊ ds. OdpowiedzialnoĞci Dyscyplinarnej SĊdziów.
W 2012 r. do Krajowej Rady Sądownictwa wpáynĊáy sprawy dyscyplinarne dotyczące
101 sĊdziów, które zostaáy przedstawione Krajowej Radzie Sądownictwa na posiedzeniach
plenarnych. WĞród nich byáo 49 nieprawomocnych wyroków sądów dyscyplinarnych.
Rada podjĊáa:
- 9 uchwaá o wniesieniu odwoáaĔ od wyroków sądów apelacyjnych - sądów dyscyplinarnych
na niekorzyĞü obwinionych sĊdziów,
- 3 uchwaáy o wystąpieniu do Rzecznika Dyscyplinarnego (zastĊpcy Rzecznika) z Īądaniem
podjĊcia czynnoĞci dyscyplinarnych w stosunku do sĊdziów w związku z uprawdopodobnieniem popeánienia przewinienia dyscyplinarnego okreĞlonego w art. 107 § 1 ustawy –
Prawo o ustroju sądów powszechnych,
- 1 uchwaáĊ o niewystĊpowaniu do Rzecznika Dyscyplinarnego z wnioskiem o wszczĊcie
postĊpowania dyscyplinarnego z uwagi na brak przesáanek z art. 107 § 1 ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych,
- 1 uchwaáĊ w przedmiocie odmowy wystąpienia o wznowienie postĊpowania dyscyplinarnego zakoĔczonego wyrokiem WyĪszego Sądu Dyscyplinarnego z 11 wrzeĞnia 2001 r.
Na skutek odwoáaĔ wniesionych przez KRS Sąd NajwyĪszy 2-krotnie utrzymaá w mocy
wyrok sądu I instancji, jeden zaskarĪony wyrok uchyliá i przekazaá sprawĊ do ponownego rozpoznania, zaĞ w 6 orzeczeniach uwzglĊdniá wnioski Rady o zmianĊ zaskarĪonego wyroku
i orzeká wobec obwinionych surowsze kary.
Uchwaáy Rady w przedmiocie Īądania podjĊcia czynnoĞci dyscyplinarnych w stosunku
do sĊdziów wiązaáy siĊ z nastĊpującymi zdarzeniami:
Uchwaáą z dnia 18 wrzeĞnia 2012 r. Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa, na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, postanowiáo zwróciü siĊ do Rzecznika Dyscyplinarnego SĊdziów Sądów Powszechnych z Īądaniem podjĊcia czynnoĞci dyscyplinarnych wobec prezesa Sądu OkrĊgowego w GdaĔsku w związku
z prawdopodobieĔstwem popeánienia przez niego przewinienia dyscyplinarnego w postaci
uchybienia godnoĞci sprawowanego urzĊdu. Uchybienie to polegaáo na tym, Īe w dniu 6 wrze51

Ğnia 2012 r., wbrew postanowieniom art. 82 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz §§ 4,5 ust.2, 9 ust. 2, 10, 14 ust. 1 i 17 ust. 1 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej SĊdziów,
w rozmowie telefonicznej z osobą, która przedstawiáa siĊ jako asystent Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów omawiaá kwestie związane z toczącym siĊ postĊpowaniem w przedmiocie
zaĪalenia na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu prezesa Amber Gold, co wywoáaáo
wątpliwoĞci do co bezstronnego wykonywania obowiązków przez niego, a takĪe przez innych
sĊdziów orzekających w Sądzie OkrĊgowym w GdaĔsku i osáabiáo zaufanie do niezawisáoĞci
sĊdziowskiej.
Prezydium wydaáo takĪe oĞwiadczenie wyraĪające dezaprobatĊ wobec postawy sĊdziego za dopuszczenie do tych wątków rozmowy, które mogáy wywoáaü wraĪenie wpáywania na
niezawisáoĞü sĊdziowską, stwierdzające jednoczeĞnie, Īe gáosy, pojawiające siĊ przy okazji
tego incydentalnego zachowania, zmierzające do generalnie negatywnych ocen caáego Ğrodowiska sĊdziowskiego i wymiaru sprawiedliwoĞci są bezpodstawne i krzywdzące.
W uchwale33 z dnia 26 wrzeĞnia 2012 r. Krajowa Rada Sądownictwa, na podstawie
art. 27 § 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, kierując siĊ dobrem wymiaru sprawiedliwoĞci, pozytywnie zaopiniowaáa zamiar odwoáania przez Ministra SprawiedliwoĞci prezesa Sądu OkrĊgowego w GdaĔsku.
W uchwale34 z dnia 5 grudnia 2012 r. Krajowa Rada Sądownictwa postanowiáa wystąpiü do ZastĊpcy Rzecznika Dyscyplinarnego dla okrĊgu Sądu OkrĊgowego w Rzeszowie
z Īądaniem podjĊcia czynnoĞci dyscyplinarnych w stosunku do sĊdziego jednego z sądów rejonowych w związku ze záoĪeniem przez niego niezgodnego z prawdą oĞwiadczenia lustracyjnego w okresie od 20 listopada 1998 r. do 7 grudnia 1998 r. W grudniu 2012 r. do Krajowej
Rady Sądownictwa wpáynĊáo oĞwiadczenie lustracyjne wspomnianego sĊdziego wraz z dodatkowymi wyjaĞnieniami o treĞci przeciwnej w stosunku do treĞci oĞwiadczenia záoĪonego
w trybie ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. PoniewaĪ przepisów o przedawnieniu w postĊpowaniu dyscyplinarnym, w związku z ujawnieniem informacji o wspóápracy z organami bezpieczeĔstwa, nie stosuje siĊ - wystąpienie do zastĊpcy Rzecznika Dyscyplinarnego dla okrĊgu
Sądu OkrĊgowego w Rzeszowie z Īądaniem podjĊcia czynnoĞci dyscyplinarnych w stosunku
do sĊdziego Rada uznaáa za konieczne i uzasadnione.
V.

Rozpatrywanie skarg i wniosków.

Analizy skarg i wniosków wpáywających do Rady od osób indywidualnych dokonywaáy komisje staáe Krajowej Rady Sądownictwa: Komisja ds. Skarg i Wniosków, Komisja
ds. Wizytacji i Lustracji, Komisja ds. Etyki Zawodowej SĊdziów i Komisja ds. OdpowiedzialnoĞci Dyscyplinarnej SĊdziów.
W postĊpowaniu skargowym wáaĞciwa komisja zapoznaje siĊ takĪe z wyjaĞnieniami
prezesów, sĊdziów, wzywa równieĪ niekiedy inne osoby. JeĪeli zebrany w sprawie materiaá
nie potwierdza stawianych sĊdziemu zarzutów, skáadający skargĊ jest o tym informowany.

33
34

Uchwaáa KRS Nr 368/2012 z dnia 26 wrzeĞnia 2012 r.
Uchwaáa KRS nr 473/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r.
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JeĪeli zarzuty siĊ potwierdzają, skarga wraz z zebranym materiaáem jest przekazywana wáaĞciwemu zastĊpcy rzecznika dyscyplinarnego celem przeprowadzenia czynnoĞci dyscyplinarnych.
W 2012 roku do Krajowej Rady Sądownictwa wpáynĊáy 2430 skargi i wnioski
od 880 osób oraz 23 skargi anonimowe.
187 35 115 167 -

spraw rozpoznaáa Komisja ds. OdpowiedzialnoĞci Dyscyplinarnej SĊdziów,
spraw rozpoznaáa Komisja ds. Wizytacji i Lustracji,
spraw rozpoznaáa Komisja ds. Etyki Zawodowej SĊdziów,
spraw Komisja ds. Skarg i Wniosków.

Do Komisji ds. Wizytacji i Lustracji kierowane byáy skargi lub wnioski o przeprowadzenie lustracji lub wizytacji pracy sĊdziego lub sądu w związku z podejmowanymi czynnoĞciami lub zaniechaniem ich podejmowania. W 21 sprawach Rada, na podstawie art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, postanowiáa odmówiü
przeprowadzenia lustracji pracy sĊdziów lub sądów nie znajdując ku temu podstaw. W jednym
wypadku Krajowa Rada Sądownictwa podjĊáa uchwaáĊ o odroczeniu rozpatrzenia zgáoszeĔ
kandydatów do peánienia urzĊdu na stanowiskach sĊdziego Sądu OkrĊgowego w Suwaákach,
o których obwieszczono w Monitorze Polskim z 2011 r.: Nr 50 poz. 558, Nr 87 poz. 916, Nr 99
poz. 1002 i zarządziáa przeprowadzenie lustracji Sądu OkrĊgowego w Suwaákach w zakresie
postĊpowania dotyczącego obsadzenia ww. stanowisk.
Komisja ds. OdpowiedzialnoĞci Dyscyplinarnej SĊdziów rozpoznaáa 187 skarg.
Z dniem 28 marca 2012 r. weszáy w Īycie zmienione przepisy ustawy – Prawo o ustroju
sądów powszechnych oraz innych ustaw, które okreĞlają zasady skáadania skarg i wniosków
na funkcjonowanie sądów w Polsce. Regulują je art. 41a do 41e znowelizowanej ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenie Ministra SprawiedliwoĞci z dnia
9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących dziaáalnoĞci sądów powszechnych
(Dz.U. z 2012 r. poz. 524).
Zgodnie z nimi:
-

skargi, w zakresie dotyczącym dziaáalnoĞci sądów, w dziedzinie, w której sĊdziowie są
niezawiĞli, nie podlegają rozpatrzeniu - organ, do którego taka skarga lub wniosek zostaáy
skierowane, ma zawiadomiü osobĊ/podmiot skarĪący o przyczynach odmowy rozpatrzenia
skargi;

-

skargi lub wnioski dotyczące treĞci czynnoĞci sądu jeszcze niedokonanych, naleĪących do
dziedziny, w której sĊdziowie są niezawiĞli, podlegają niezwáocznemu przekazaniu do akt
postĊpowania, którego dotyczą;

-

skargi lub wnioski zawierające treĞci zniewaĪające lub sáowa powszechnie uznawane za
obelĪywe pozostawia siĊ bez rozpatrzenia - organ, do którego trafi skarga, ma obowiązek
poinformowaü skarĪącego o przyczynach odmowy jej rozpatrzenia;

-

jeĪeli skarga dotyczy czynnoĞci sądu podlegającej zaskarĪeniu w toku instancji, organ ma
obowiązek przekazaü niezwáocznie skargĊ do akt sprawy, której skarga dotyczy, a ponadto
ma obowiązek zawiadomiü o tym fakcie skarĪącego.
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Skarga zawierająca wniosek o pociągniĊcie sĊdziów do odpowiedzialnoĞci dyscyplinarnej powinna byü niezwáocznie przekazana wáaĞciwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo
jego zastĊpcy.
Organem wáaĞciwym do rozpatrzenia skarg lub wniosków dotyczących dziaáalnoĞci
sądu jest prezes sądu.
Organem wáaĞciwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej dziaáalnoĞci prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okrĊgowego, dziaáalnoĞci prezesa sądu okrĊgowego – prezes sądu apelacyjnego, a dziaáalnoĞci prezesa sądu apelacyjnego – Krajowa Rada Sądownictwa.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby domagające siĊ interwencji w swojej
sprawie i podjĊcia okreĞlonych dziaáaĔ procesowych, tj. przede wszystkim ingerencji w toczące
siĊ postĊpowania sądowe lub nawet w postĊpowania juĪ prawomocnie zakoĔczone byáy informowane, Īe skargi w zakresie dotyczącym dziaáalnoĞci sądów, w dziedzinie, w której sĊdziowie są niezawiĞli, nie podlegają rozpatrzeniu. Skargi na funkcjonowanie sądów zostaáy przekazane prezesom wáaĞciwych sądów, a skargi dotyczące odpowiedzialnoĞci dyscyplinarnej
sĊdziów – rzecznikowi dyscyplinarnemu lub jego zastĊpcom.
Rada podjĊáa decyzje o przekazaniu 130 skarg do rozpoznania Rzecznikowi Dyscyplinarnemu SĊdziów Sądów Powszechnych lub jego ZastĊpcom.
VI. Konferencje i seminaria krajowe.
W dniu 21 lutego 2012 r. w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa odbyáa siĊ Konferencja „NiezaleĪnoĞü sądów i niezawisáoĞü sĊdziów gwarancją praworządnoĞci i praw czáowieka” z udziaáem przedstawicieli wáadzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz przedstawicieli organów wymiaru sprawiedliwoĞci, stowarzyszeĔ sĊdziowskich i organizacji pozarządowych.
W dniu 2 marca 2012 r. odbyáo siĊ Zebranie Przedstawicieli SĊdziów ZgromadzeĔ
Ogólnych, na którym zebrani podjĊli uchwaáĊ, w której negatywnie ocenili projekt rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci - znoszącego jednoczeĞnie ponad 100 sądów rejonowych.
Uznali, Īe proponowane rozwiązanie rodzi wątpliwoĞci o charakterze konstytucyjnym, bowiem
powoduje obejĞcie gwarancji niezawisáoĞci okreĞlonych w art. 180 ust. 2 i 5 Konstytucji
w zakresie nieprzenaszalnoĞci sĊdziego. RangĊ tej gwarancji podkreĞliá juĪ Trybunaá Konstytucyjny35, uznając za niezgodne z Konstytucją przepisy ustawy pozwalające na delegowanie
sĊdziów do innych sądów wbrew ich woli. Sprzeciw zebranych budziá takĪe pomysá tworzenia
systemu sądownictwa powszechnego bez ustalenia co najmniej ustawowych kryteriów, którymi
winien kierowaü siĊ Minister SprawiedliwoĞci przy powoáywaniu i znoszeniu jednostek.
Zgromadzenie w peáni poparáo inicjatywĊ Pierwszego Prezesa Sądu NajwyĪszego
w zakresie zaskarĪenia przepisów ustawy okoáobudĪetowej zamraĪającej wynagrodzenia
sĊdziowskie w roku 2012. Ocena koniecznoĞci ponoszenia przez sĊdziów skutków kryzysu
byáaby inna, gdyby nie jednoczesne podwyĪki wynagrodzeĔ znaczących grup sfery budĪetowej. Nadto omawiana ustawa stanowi jednostronne odstąpienie od umowy spoáecznej zawartej
35

54

Wyrok TK z dnia 15 stycznia 2009 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 57).

w 2009 r. miĊdzy wáadzą ustawodawczo-wykonawczą a sądowniczą oraz nakazuje obawiaü siĊ,
Īe podobna praktyka bĊdzie kontynuowana w przyszáoĞci.
Zgromadzenie wyraziáo ponadto swoje gáĊbokie zaniepokojenie stylem prowadzenia
dyskusji publicznej na temat zmian dotyczących stanu spoczynku sĊdziów. Uznaáo za niedopuszczalne przedstawianie coraz to nowych pomysáów w tym zakresie bez solidnego przedyskutowania wczeĞniej zgáoszonych. Zgromadzenie stwierdziáo, Īe oczekuje poszanowania praw
nabytych przez sĊdziów w wyniku dáugoletniego peánienia sáuĪby i prowadzenia dyskusji
w sposób w peáni transparentny.
Zgromadzenie poparáo uzasadnione Īądania pracowników administracyjnych wymiaru
sprawiedliwoĞci, których sytuacja finansowa od kilku lat ulega systematycznemu pogorszeniu,
pomimo lawinowo rosnących obowiązków. Nierozwiązanie tego problemu grozi obniĪeniem
jakoĞci kadry administracyjnej sądownictwa.
Zgromadzenie zaapelowaáo po raz kolejny o odpowiedzialne i partnerskie traktowanie
sĊdziów, z wáaĞciwą oceną ich roli w demokratycznym paĔstwie prawa.
W dniu 6 wrzeĞnia 2012 r. z inicjatywy czáonków Krajowej Rady Sądownictwa odbyáo
siĊ spotkanie Rady z Rzecznikiem Praw Obywatelskich prof. Ireną Lipowicz. WĞród omawianych tematów znalazáy siĊ, miĊdzy innymi, problemy dotyczące realizacji prawa dostĊpu do
sądu, informatyzacji wymiaru sprawiedliwoĞci oraz postrzegania wymiaru sprawiedliwoĞci
w skargach kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich. Profesor Irena Lipowicz zauwaĪyáa niepokojącą tendencjĊ do spadku autorytetu sądownictwa, co moĪe wpáynąü na osáabienie
ochrony praw i wolnoĞci obywateli. Zebrani stwierdzili potrzebĊ wspóápracy Krajowej Rady
Sądownictwa i Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz poprawy jakoĞci stanowionego prawa,
przywrócenia naleĪytej pozycji wáadzy sądowniczej w trójpodziale wáadzy, eliminacji przewlekáoĞci postĊpowaĔ sądowych i tworzenia prawdziwego wizerunku sądownictwa w Ğrodkach
masowego przekazu.
Wspóádziaáając z Rzecznikiem Dyscyplinarnym SĊdziów Sądów Powszechnych Krajowa Rada Sądownictwa zorganizowaáa w dniach 16-19 wrzeĞnia 2012 r. we Wrocáawiu konferencjĊ zastĊpców Rzecznika Dyscyplinarnego w sądach apelacyjnych i w sądach okrĊgowych.
Tematami szkolenia byáy: przegląd orzecznictwa Sądu Dyscyplinarnego – Sądu NajwyĪszego
z uwzglĊdnieniem uchybieĔ stwierdzonych w orzecznictwie sądów dyscyplinarnych pierwszej
instancji, przegląd orzecznictwa w sprawach o zezwolenie na pociągniĊcie sĊdziego
do odpowiedzialnoĞci karnej oraz istota postĊpowania dyscyplinarnego w Ğwietle orzecznictwa
Trybunaáu Strasburskiego, Trybunaáu Konstytucyjnego i Sądu NajwyĪszego. Udziaá w konferencji wziĊli czáonkowie Komisji ds. OdpowiedzialnoĞci Dyscyplinarnej SĊdziów KRS oraz,
na zaproszenie Rady, Rzecznik Dyscyplinarny i ZastĊpca Rzecznika Dyscyplinarnego
SĊdziów Sądów Wojskowych oraz przedstawiciel Ministerstwa SprawiedliwoĞci.
W dniu 19 paĨdziernika 2012 r. w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa odbyáo siĊ
VI Seminarium Warszawskie poĞwiĊcone stosowaniu Konwencji o Ochronie Prawa Czáowieka
i Podstawowych WolnoĞci w krajowym systemie prawnym. Organizatorami tego wydarzenia
byáy Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Krajowa Rada Sądownictwa, a uczestnikami przedstawiciele krajowych organów ochrony prawnej, w tym sĊdziów i prokuratorów. Seminarium
zaplanowane zostaáo jako forum wymiany doĞwiadczeĔ kadry naukowej oraz praktyków –
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sĊdziów i prokuratorów związanych z dziaáalnoĞcią Europejskiego Trybunaáu Praw Czáowieka
w Strasburgu.
W dniu 7 listopada 2012 r. w siedzibie KRS odbyáo siĊ Zebranie Przedstawicieli ZebraĔ
SĊdziów Sądów Apelacyjnych zwoáane przez Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa
SSN Antoniego Górskiego zgodnie z treĞcią art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jego celem byáo przedstawienie sprawozdania z dziaáalnoĞci Rady
w latach 2010 - 2011. W Zebraniu uczestniczyá Minister SprawiedliwoĞci Jarosáaw Gowin.
Uczestnicy zebrania przyjĊli nastĊpującą uchwaáĊ:
„Zebranie Przedstawicieli ZebraĔ SĊdziów Sądów Apelacyjnych udziela poparcia dotychczasowym pracom KRS i akceptuje starania Rady o dbaáoĞü doboru najlepszych kandydatów do
zawodu sĊdziowskiego oraz zapobieganie zagroĪeniom niezawisáoĞci sĊdziowskiej. JednoczeĞnie Zebranie oczekuje kontynuacji dziaáaĔ zmierzających do wzmocnienia ustrojowej pozycji
sądów powszechnych”.
VII. Inne wydarzenia.
Na podstawie porozumienia z Ministerstwem SprawiedliwoĞci - Krajowej Radzie
Sądownictwa zostaáo przekazanych 1215 sztuk áaĔcuchów sĊdziowskich, które jako atrybuty
wáadzy sądowniczej są wrĊczane przez Przewodniczącego Rady sĊdziom powoáywanym przez
Prezydenta RP. W 2012 roku podczas nominacji sĊdziowskich odbywających siĊ w Paáacu Prezydenckim, Przewodniczący Rady wrĊczyá 168 áaĔcuchów sĊdziowskich osobom powoáanym
po raz pierwszy do peánienia urzĊdu sĊdziego.
Krajowa Rada Sądownictwa w stanowisku z 14 listopada 2012 r. krytycznie oceniáa
sygnalizowany w mediach zamiar wprowadzenia studiów prawniczych drugiego stopnia.
Przede wszystkim uznaáa, Īe realizacja takiego projektu uniemoĪliwi wáaĞciwe przygotowanie
do wykonywania zawodów prawniczych oraz oddali perspektywĊ stworzenia sensownego systemu jednolitego i spójnego ksztaácenia prawników, opartego na zasadzie równowaĪenia
nauczania teorii prawa z praktycznym jego zastosowaniem. CzĊsto nastĊpujące zmiany w systemie prawnym stawiają przed absolwentami prawa wymóg opanowania samodzielnej interpretacji przepisów.
W dniu 5 grudnia 2012 r. Rada w swoim stanowisku zwróciáa siĊ do Ministra Edukacji
Narodowej o cofniĊcie zgody na dopuszczenie do uĪytku szkolnego podrĊcznika dla gimnazjalistów „Wiedza o spoáeczeĔstwie” z uwagi na zawarte w nim oszczercze sformuáowania wobec
sądów i sĊdziów. Poprzez zamieszczenie w nim sformuáowania, Īe "w Ğrodowisku obowiązuje
klanowa solidarnoĞü, nie eliminuje siĊ sĊdziów záych lub skorumpowanych, a postĊpowania
dyscyplinarne są z reguáy umarzane”, a takĪe przez jednostronny, nieobiektywny, a miejscami
wrĊcz nieprawdziwy sposób przedstawienia pracy sądów i sĊdziów w Rzeczypospolitej Polskiej, podrĊcznik, zdaniem Rady, zamiast budowaü zaufanie do niezawisáych sądów, bĊdących
filarem demokratycznego paĔstwa prawa, zaufanie to podwaĪa.
Pismem z dnia 17 stycznia 2013 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej poinformowaáa, Īe zgodnie z art. 22a ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 wrzeĞnia 1991 r.
o systemie oĞwiaty minister wáaĞciwy do spraw oĞwiaty moĪe cofnąü dopuszczenie do uĪytku
56

szkolnego podrĊcznika: na wniosek podmiotu, który posiada tytuá prawny do podrĊcznika
lub z urzĊdu – w przypadku, gdy co najmniej dwóch rzeczoznawców stwierdzi, Īe podrĊcznik
utraciá aktualnoĞü lub przydatnoĞü dydaktyczną albo od wyczerpania nakáadu minĊáy 3 lata
i nie przewiduje siĊ wznowienia wydania.
Ministerstwo zleciáo rzeczoznawcom wpisanym na listĊ prowadzoną przez Ministra
Edukacji Narodowej, sporządzenie opinii w zakresie aktualnoĞci i przydatnoĞci dydaktycznej
tego podrĊcznika.
Krajowa Rada Sądownictwa przygotowuje materiaáy do Kwartalnika KRS wydawanego
we wspóápracy z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska. Zamieszczane są w nim artykuáy
merytoryczne i glosy, najwaĪniejsze opinie, stanowiska, uchwaáy podjĊte przez Krajową RadĊ
Sądownictwa, sprawozdania z konferencji i seminariów oraz teksty dotyczące kalendarza
wydarzeĔ i wspóápracy miĊdzynarodowej, a takĪe wywiady z sĊdziami. W kaĪdym numerze
przedstawiane są takĪe sylwetki niektórych sĊdziów nominowanych do sądów wszystkich
szczebli.
VIII. Uhonorowanie sĊdziów odchodzących w stan spoczynku.
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu36 z dnia 16 kwietnia 2010 r. Krajowa Rada
Sądownictwa uznaniowo, na wniosek wáaĞciwego prezesa sądu lub z wáasnej inicjatywy
podejmuje uchwaáy w sprawie podziĊkowania zasáugującym na szczególne wyróĪnienie
sĊdziom, którzy przeszli w stan spoczynku za wieloletnią pracĊ dla wymiaru sprawiedliwoĞci.
Prezesi sądów zobowiązani zostali do przedstawiania wniosków wraz ze szczegóáowymi uzasadnieniami wykazującymi wyjątkowoĞü zasáug sĊdziego dla wymiaru sprawiedliwoĞci
oraz z aktami osobowymi sĊdziów.
Wnioski skierowane do Rady podlegają wstĊpnie opracowaniu przez trzyosobowe
zespoáy, które nastĊpnie przedstawiają je Radzie wraz z opinią. Procedura ta stosowana jest
odpowiednio w przypadku poĞmiertnego uhonorowania sĊdziego. W 2012 r. Krajowa Rada
Sądownictwa postanowiáa uroczyĞcie podziĊkowaü i wyróĪniü medalem „ZasáuĪony
dla Wymiaru SprawiedliwoĞci – Bene Merentibus Iustitiae” 61 sĊdziów (w tym 3 sĊdziów SN,
15 sĊdziów NSA, 2 sĊdziów SA, 30 sĊdziów SO i 11 sĊdziów SR) podejmując 9 uchwaá o uhonorowaniu. Rada podjĊáa równieĪ 5 uchwaá o nieuwzglĊdnieniu wniosków o uhonorowanie
dotyczących 7 sĊdziów w stanie spoczynku.
W dniu 11 lipca 2012 r. odbyáa siĊ w siedzibie Rady uroczystoĞü wrĊczenia zasáuĪonym
sĊdziom, którzy przeszli w stan spoczynku, okolicznoĞciowych medali „ZasáuĪony dla Wymiaru SprawiedliwoĞci – Bene Merentibus Iustitiae”.

36

Uchwaáa KRS Nr 692/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie uhonorowania sĊdziów, którzy przeszli
w stan spoczynku. Regulamin w sprawie okreĞlenia zasad i trybu uhonorowania sĊdziów, którzy przeszli w stan
spoczynku - stanowi zaáącznik do uchwaáy.
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IX. DziaáalnoĞü Rady na arenie miĊdzynarodowej. Spotkania w Radzie, kontakty
z innymi Radami Sądownictwa i organizacjami miĊdzynarodowymi.
Czáonkowie Krajowej Rady Sądownictwa w ramach Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa brali udziaá w posiedzeniach grup roboczych:


ds. projektu „Wymiar sprawiedliwoĞci, spoáeczeĔstwo i media” w dniach 9-10 lutego
2012 r. w Hadze i 19-20 marca 2012 r. w Rzymie,



ds. projektu „Zaufanie publiczne i wzajemne” 16 kwietnia 2012 r. w Brukseli - tematem
spotkania byáa metodologia przeprowadzenia badaĔ opinii spoáecznej oraz wybór pytaĔ do
kwestionariusza badającego zaufanie publiczne oraz wzajemne,



ds. projektu „Reformy wymiaru sprawiedliwoĞci w Europie” w dniach 20-21 lutego
2012 r. w Bukareszcie oraz w dniach 22-23 marca 2012 r. w Rzymie,



ds. projektu „Rozwój i standardy w sądownictwie” w dniu 5 stycznia 2012 r. w Brukseli
oraz w dniach 5-6 marca 2012 r. na Majorce. Tematem spotkaĔ byáo zebranie informacji
na temat systemu rekrutacji, selekcji, mianowania oraz awansów sĊdziowskich.

W dniach 9-11 maja 2012 r. w Dublinie odbyáo siĊ Zgromadzenie Ogólne Sieci ENCJ
(tworzą ją Rady sądownictwa paĔstw czáonkowskich UE oraz – w charakterze obserwatorów Rady innych paĔstw europejskich). Na spotkaniu przedstawiony zostaá raport z dziaáalnoĞci
Sieci, dyskutowano nad zmianami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwoĞci, implementowano
plan strategiczny sieci na rok 2012/2013, odbyáa siĊ takĪe prezentacja raportów z dziaáalnoĞci
poszczególnych projektów oraz dokonano wyboru przedstawicieli do organów ENCJ.
Krajowa Rada Sądownictwa, podczas Zgromadzenia Ogólnego zakoĔczonego 11 maja
2012 r., zostaáa wybrana do Komitetu Sterującego Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa
na dwuletnią kadencjĊ. Komitet ten jest organem skáadającym siĊ z oĞmiu paĔstw i kieruje pracami Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa pomiĊdzy Zgromadzeniami Ogólnymi. SpoĞród
dziesiĊciu zgáoszonych paĔstw oprócz Polski do Komitetu weszáy: Anglia i Walia, Belgia,
Hiszpania, Holandia, Litwa, Rumunia oraz Wáochy. Na przewodniczącego Sieci ENCJ
wybrano z dniem 1 stycznia 2013 r. Paula Gilligana z Irlandzkiej Rady Sądownictwa.
Zgromadzenie Ogólne uchwaliáo równieĪ nastĊpujące projekty na rok 2012/2013:
- „Reformy wymiaru sprawiedliwoĞci w Europie” - kontynuacja prac grupy 2011/2012,
- „Rozwój i standardy w sądownictwie” - kontynuacja prac grupy 2011/2012,
- „Przegląd Wytycznych, Rekomendacji oraz Standardów ENCJ”.
W dniu 9 lipca 2012 r. w Brukseli odbyáo siĊ spotkanie Komitetu Sterującego Sieci,
na którym zgáoszono propozycjĊ redukcji Komitetu Sterującego i Rady Wykonawczej do jednego ciaáa w postaci Rady Wykonawczej o powiĊkszonym skáadzie (6-8 osób). Powoáano maáą
grupĊ roboczą „Sprawy wewnĊtrzne ENCJ” do przygotowania projektu zmian statutu. Pierwsze
spotkanie grupy odbyáo siĊ w dniu 11 wrzeĞnia 2012 r. w Hadze, a drugie 3 grudnia 2012 r.
w Brukseli.
W dniu 13 lipca 2012 r. w Warszawie odbyáo siĊ spotkanie robocze dotyczące przygotowania seminarium regionalnego dotyczącego „TerminowoĞci” dla paĔstw nordyckich i baátyckich, jako kontynuacji prac Sieci dotyczących problemu terminowego wydawania orzeczeĔ.
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W 2011 roku ENCJ opublikowaáa raport na temat terminowoĞci, który zajmuje siĊ problemami
związanymi z opóĨnieniem i zalegáoĞciami przy wydawaniu orzeczeĔ. Problemy te są w wiĊkszoĞci krajów europejskich powaĪnym zagroĪeniem dla skutecznego dostĊpu do wymiaru
sprawiedliwoĞci, a tym samym dla praworządnoĞci. Raport analizuje przeszkody w terminowym wydawaniu orzeczeĔ i wskazuje Ğrodki zaradcze, które mogą byü uĪyte w celu przezwyciĊĪania tych przeszkód. W raporcie zawarto zbiór dobrych praktyk zalecanych przez ENCJ.
Kraje uczestniczące w programie to: Estonia, àotwa, Litwa, Polska, Dania, Norwegia,
Szwecja i Finlandia. Celem seminarium bĊdzie zwiĊkszenie ĞwiadomoĞci problemu zalegáoĞci
w rozpoznawaniu spraw przez sądy i pogáĊbienie zrozumienia przyczyn i Ğrodków zaradczych
oraz dyskusja nad zaleceniami dotyczącymi terminowoĞci i równowaĪenia ich z niezawisáoĞcią,
a takĪe omówienie wspóápracy miĊdzy zainteresowanymi stronami w zakresie poprawy terminowoĞci. Zaproszeni uczestnicy z poszczególnych paĔstw to czáonkowie i obserwatorzy ENCJ,
przedstawiciele stowarzyszeĔ: sĊdziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, politycy
(komisje parlamentarne wymiaru sprawiedliwoĞci) oraz Ministerstwa SprawiedliwoĞci. Termin
seminarium regionalnego przewidziano na listopad 2012 roku lecz odbyáo siĊ ono ostatecznie
w dniach 22-23 kwietnia 2013 r.
Ponadto pierwsze wspólne spotkanie integracyjne dla wszystkich projektów ENCJ,
odbyáo siĊ 17–18 wrzeĞnia 2012 r.
Zespóá ds. projektu „Rozwój i standardy w sądownictwie” spotkaá siĊ w dniach 3-4 grudnia
2012 r. w Rzymie.
Zespóá ds. projektu „Reformy wymiaru sprawiedliwoĞci w Europie”, spotkaá siĊ w dniach
17-18 grudnia 2012 r. w Wilnie.
Posiedzenie Panelu Doradczego Rady Europy zbierającego siĊ w związku z wyborem kandydatów na sĊdziów Europejskiego Trybunaáu Praw Czáowieka, odbyáo siĊ 18 paĨdziernika 2012 r.
w ParyĪu.
W dniu 17 kwietnia 2012 r. czáonkowie KRS wziĊli udziaá w zorganizowanym przez
Ministerstwo SprawiedliwoĞci spotkaniu z ekspertami paĔstw czáonkowskich Rady Europy
w ramach IV rundy ewaluacyjnej Grupy PaĔstw przeciwko Korupcji (GRECO), dziaáającej
przy Radzie Europy.
Konferencje i spotkania poza granicami kraju, w których udziaá wziĊli czáonkowie
KRS:
-

seminarium „Prawo Konstytucyjne Unii Europejskiej” w Trewirze, w dniach 17-22 czerwca 2012 r., organizowane przez Europejską AkademiĊ Prawa,

-

konferencja „Innowacyjne podejĞcia w administracji sądowej” w Kijowie, w dniach
10-12 wrzeĞnia 2012 r.

Kolejnym wydarzeniem związanym ze wspóápracą Krajowej Rady Sądownictwa
z innymi Radami Sądownictwa byáa wizyta jej przedstawicieli we Francji w dniach 5-7 listopada 2012 r.
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W dniach 20-23 czerwca 2012 r. delegacja Krajowej Rady przebywaáa z wizytą
na Litwie na zaproszenie tamtejszej Rady Sądownictwa.
W Polsce na zaproszenie Krajowej Rady Sądownictwa w ramach wspóápracy z Radą
Europy:
-

w dniach 12-17 lutego 2012 r. przebywaáo 12 uczestników programu dotyczącego wizytacji sądowej,

-

w dniach 5-8 listopada w Warszawie i Krakowie przebywaáa delegacja 16 tureckich radców prawnych, sĊdziów i prokuratorów biorących udziaá w programie Rady Europy
i Komisji Europejskiej „Szkolenie wojskowych sĊdziów i prokuratorów w zakresie praw
czáowieka w Turcji”. Krajowa Rada Sądownictwa byáa takĪe reprezentowana na zamykającej ten projekt konferencji „Systemy sądownictwa wojskowego w Ğwietle Europejskiej
Konwencji Praw Czáowieka – praktyka w Turcji i w innych paĔstwach europejskich”, która miaáa miejsce w Ankarze w dniach 12-13 grudnia 2012 r.; wykáad na temat sądownictwa wojskowego, odpowiedzialnoĞci dyscyplinarnej Īoánierzy i ochrony praw czáowieka
w polskiej armii wygáosiá czáonek KRS,

-

w dniach 18-20 wrzeĞnia 2012 r. na zaproszenie Przewodniczącego Krajowej Rady
Sądownictwa przebywaáa w Polsce trzyosobowa delegacja àotewskiej Rady Sądownictwa;

-

W dniach 1-5 paĨdziernika 2012 r. przebywaáa w Polsce 23-osobowa delegacja turecka
pod egidą Wysokiej Rady SĊdziów i Prokuratorów Republiki Tureckiej, która poznawaáa
organizacjĊ wymiaru sprawiedliwoĞci oraz realizacjĊ orzeczeĔ Europejskiego Trybunaáu
Praw Czáowieka w Polsce.

W siedzibie Rady odbyáy siĊ cztery spotkania z delegacjami zagranicznymi, przebywającymi w Polsce:
-

27 marca 2012 r. z 2-osobową delegacją sĊdziów Sądu NajwyĪszego Republiki Czeskiej
przebywającą w Polsce na zaproszenie SN w ramach Programu Wymiany Europejskiej
Sieci Szkolenia SĊdziów (EJTN),

-

27 kwietnia 2012 r. z 4-osobową delegacją Sądu NajwyĪszego Królestwa Niderlandów,

-

30 maja 2012 r. z 6-osobową delegacją ekspertów Banku ĝwiatowego,

-

28 sierpnia 2012 r. z 6-osobową delegacją Sądu NajwyĪszego Republiki Korei.

Kierownictwo Rady przyjĊáo 12 paĨdziernika 2012 roku przebywającą w ramach Programu Wymiany EJTN sĊdziĊ NajwyĪszego Sądu Administracyjnego Republiki Litewskiej
VeslavĊ Ruskan.
Przewodniczący KRS przyjąá sĊdziĊ Sądu NajwyĪszego Republiki Czeskiej GabrielĊ Gerdovą
12 paĨdziernika 2012 r.
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X. Postulaty Rady co do aktualnych problemów i potrzeb wymiaru sprawiedliwoĞci.
1.

Z jeszcze wiĊkszym przekonaniem niĪ miaáo to miejsce w latach 2010 i 2011, Krajowa
Rada Sądownictwa dostrzega potrzebĊ dokonania, i to w trybie pilnym, zmian legislacyjnych, które doprowadzą do przywrócenia instytucji asesora sądowego. Czteroletnie
doĞwiadczenia z okresu, który nastąpiá po jej wyeliminowaniu z polskiego porządku prawnego utwierdzają RadĊ w ĞwiadomoĞci, Īe obecny model dochodzenia do urzĊdu sĊdziego
jest wadliwy, a ponadto nie speániá oczekiwaĔ jego pomysáodawców. àączny odsetek zgáoszeĔ adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i notariuszy ubiegających siĊ w 2012
roku o stanowiska sĊdziów sądów rejonowych wyniósá zaledwie 6,5% wszystkich zgáoszeĔ
na te stanowiska (przy 51% odsetku zgáoszeĔ pochodzących od asystentów sĊdziów
i 42,5 % odsetku zgáoszeĔ pochodzących od referendarzy sądowych). Znikoma liczba
adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i notariuszy, którzy są zainteresowani stanowiskami sĊdziowskimi w Īaden sposób nie potwierdza przekonania ustawodawcy wyraĪonego w 2009 roku, Īe osoby wykonujące te zawody traktują urząd sĊdziego jako koronĊ
zawodów prawniczych. Obecne rozwiązania, w odróĪnieniu od wczeĞniejszych,
nie pozwalają zarówno organom sądów jak i Krajowej Radzie Sądownictwa na ocenĊ praktycznych umiejĊtnoĞci orzeczniczych osób ubiegających siĊ o pierwsze stanowiska
sĊdziowskie, co – jak wykazaáy badania ankietowe – ma widoczny wpáyw na jakoĞü pracy
nowopowoáanych sĊdziów w doĞü máodym wieku i bez wczeĞniejszych doĞwiadczeĔ
orzeczniczych. Odnosi siĊ to zarówno do byáych asystentów sĊdziów i referendarzy sądowych (stanowiących w 2012 roku 89% osób wskazanych przez RadĊ z wnioskami o powoáanie) jak i byáych adwokatów, radców prawnych i prokuratorów (stanowiących áącznie
pozostaáe 11%) w sytuacji gdy staĪ pracy tych ostatnich w ich poprzednich zawodach byá
zazwyczaj niewiele dáuĪszy niĪ wymagany ustawą okres 3 lat.

2.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa ostatnie nowelizacje ustawy Prawo o ustroju
sądów powszechnych doprowadziáy do nadmiernej rozbudowy instytucji nadzoru Ministra
SprawiedliwoĞci nad dziaáalnoĞcią administracyjną sądów powszechnych. Obowiązujące
uregulowania, poza rozwiązaniami wątpliwymi konstytucyjnie, odciągają od orzekania
najwyĪej kwalifikowanych sĊdziów sądów apelacyjnych i okrĊgowych, powierzając im
znacznie wiĊksze niĪ dotychczas obowiązki nadzorcze, w tym obowiązki w zakresie
dokonywania ocen okresowych. W konsekwencji paradoksalnie moĪe siĊ okazaü, Īe efekty
ich pracy nadzorczej nie zrekompensują skutków ich nieobecnoĞci na salach rozpraw.
Rada postuluje ponownie, aby Parlament gáĊboko rozwaĪyá potrzebĊ dokonywania kolejnych, zapowiadanych zmian ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zwáaszcza tej,
która zmierza do wyposaĪenia Ministra SprawiedliwoĞci w kompetencje dokonywania
oceny stosowania prawa przez sądy, co byáoby rozwiązaniem niekonstytucyjnym.

3.

W dalszym ciągu Krajowa Rada Sądownictwa uwaĪa, Īe aplikacja ogólna prowadzona
przez Krajową SzkoáĊ Sądownictwa i Prokuratury jest zbĊdna, kosztowna i nie przynosi
Īadnych efektów. W związku z tym postuluje jej caákowitą likwidacjĊ i dokonywanie
naboru bezpoĞrednio na aplikacjĊ sĊdziowską, która (w poáączeniu z przywróconą asesurą)
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pozwoli wystarczająco dobrze przygotowaü kandydatów do objĊcia stanowisk sĊdziowskich. W ocenie Rady nie istnieją racjonalne przesáanki do finansowania z budĪetu paĔstwa wysokich kosztów szkolenia i stypendiów tej czĊĞci osób odbywających aplikacjĊ
ogólną, która nie zostaje zakwalifikowana na aplikacjĊ sĊdziowską (prokuratorską)
zwáaszcza gdy nie mają one obowiązku zwrócenia tych kosztów w wypadku niepodjĊcia
pracy w sądach.
4.

Krajowa Rada Sądownictwa uwaĪa za konieczne dokonanie zmian legislacyjnych, które
doprowadzą do zamieszczenia w aktach normatywnych rangi ustawowej przepisów dotyczących form, zakresu tematyki, czasu trwania i miejsca szkoleĔ ustawicznych sĊdziów
oraz innych pracowników sądów, a takĪe kwalifikacji i sposobu rekrutacji wykáadowców
prowadzących te szkolenia. Obecnie obowiązujące przepisy (w tym art. 82a ustawy Prawo
o ustroju sądów powszechnych) są nieliczne i nieprecyzyjne, a przy tym nie pozwalają
odnieĞü potrzeb szkoleniowych do Ğrodków jakie zostaną na nie przeznaczone w budĪecie
skoro muszą zostaü zgáoszone do koĔca paĨdziernika kaĪdego roku, a budĪet na kolejny
rok jest uchwalany zazwyczaj w styczniu, bądĨ lutym.

5.

Rada apeluje po raz kolejny, aby zmniejszyü czĊstotliwoĞü nowelizacji obowiązującego
prawa, zwáaszcza aktów normatywnych o szczególnej doniosáoĞci, w tym mających formĊ
Kodeksów.

6.

KRS przypomina projektodawcom o obowiązku przedstawiania do opiniowania przez
RadĊ ostatecznych wersji projektów aktów normatywnych, a nie tylko ich zaáoĪeĔ lub wersji początkowych.

7.

Rada ponawia apel z ubiegáego roku o „odmroĪenie” waloryzacji páac urzĊdników sądowych i asystentów sĊdziów. W ostatnich latach ustawodawca podwyĪszyá formalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie poziomu wyksztaácenia (urzĊdnicy sądowi), czy koniecznoĞci ukoĔczenia aplikacji w jednym z zawodów prawniczych (asystenci sĊdziów). Wiele
osób zatrudnionych w sądach zainwestowaáo wáasne Ğrodki na opáacenie studiów wyĪszych bądĨ aplikacji korporacyjnych. W związku z tym dalsze utrzymywanie dosyü niskiego poziomu páac realnie grozi rezygnacją z pracy przez najbardziej wartoĞciowych pracowników naleĪących do obu tych grup. Widoczne jest to juĪ obecnie w grupie asystentów
sĊdziów bowiem do objĊcia tych stanowisk zgáasza siĊ mniej kandydatów niĪ sądy
są w stanie zatrudniü.

8.

Rada z niepokojem zauwaĪa, Īe w dalszym ciągu nie są brane pod uwagĊ jej opinie
(w duĪej czĊĞci negatywne) na temat projektów aktów normatywnych dotyczących
sądownictwa i sĊdziów, w szczególnoĞci zaĞ projektów nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. W związku z tym Rada postuluje aby projekty te, zwáaszcza
dotyczące struktury sądownictwa, poprzedzaáa szeroka dyskusja o potrzebie ich wprowadzenia i kierunku zmian z udziaáem przedstawicieli wszystkich trzech wáadz i Ğrodowiska
prawniczego. Postuluje teĪ aby dokonywane byáy w drodze ustawy.
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XI.
tystyczne.

DziaáalnoĞü Krajowej Rady Sądownictwa w 2012 roku – wybrane dane sta-

Liczba posiedzeĔ Rady oraz liczba podjĊtych uchwaá

Data posiedzenia

dni

liczba uchwaá
(w sprawach
osobowych
i problemowych)

10-13 stycznia
23 stycznia
7-10 lutego
6-9 marca
27-28 marca
17-20 kwietnia
8-11 maja
12-15 czerwca
17-20 lipca
4-7 wrzeĞnia
25-28 wrzeĞnia
15-18 paĨdziernika
13-16 listopada
4-5 grudnia
11-14 grudnia

4
1
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
53

31
1
33
22
19
32
34
22
52
84
25
43
32
22
14
466

Dane dotyczące uchwaá w sprawach osobowych przedstawiające Prezydentowi RP wnioski
o powoáanie do peánienia urzĊdu sĊdziego
Data posiedzenia
10-13 stycznia
23 stycznia
7-10 lutego
6-9 marca
27-28 marca
17-20 kwietnia
8-11 maja
12-15 czerwca
17-20 lipca
4-7 wrzeĞnia
25-28 wrzeĞnia
15-18 paĨdziernika
13-16 listopada
4-5 grudnia
11-14 grudnia

SN
x
x
x
x
x
x
1
x
x
x
x
x
x
3
x
4

NSA
x
x
x
x
x
1
x
x
x
x
x
4
x
8
x
13

WSA
1
x
x
7
1
3
1
1
2
3
1
x
x
2
x
22

SA
1
x
4
3
x
x
1
1
1
2
6
3
2
1
x
25

SO
11
x
23
5
3
9
5
5
13
18
11
13
18
2
x
136

SR
14
1
8
10
5
17
18
14
25
8
5
6
x
3
7
141

WSO
x
x
x
x
1
x
x
x
x
x
x
x
x
1
x
2

WSG àącznie
27
x
1
x
35
x
25
x
13
3
30
x
26
x
21
x
41
x
31
x
23
x
26
x
20
x
20
x
7
x
3
346
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Zestawienie danych dotyczących liczby kandydatów (osób), co do których Rada podjĊáa
uchwaáy o nieprzedstawieniu wniosku o powoáanie do peánienia urzĊdu na stanowisku sĊdziego
podczas plenarnych posiedzeĔ.

Data posiedzenia
10-13 stycznia
23 stycznia
7-10 lutego
6-9 marca
27-28 marca
17-20 kwietnia
8-11 maja
12-15 czerwca
17-20 lipca
4-7 wrzeĞnia
25-28 wrzeĞnia
15-18 paĨdziernika
13-16 listopada
4-5 grudnia
11-14 grudnia

SN
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
x

NSA
x
x
x
x
x
4
x
x
x
x
x
3
x
12
x

WSA
11
x
x
40
6
25
6
11
20
13
2
x
x
16
x

SA
1
x
3
4
x
x
x
5
1
4
4
8
x
x
x

SO
9
x
68
16
8
27
13
10
27
59
74
69
15
13
x

SR
171
10
115
146
91
177
190
158
175
118
48
132
x
19
143

WSO
x
x
x
x
2
x
x
x
x
x
x
x
x
1
x

WSG àącznie
192
x
10
x
186
x
206
x
109
2
233
x
209
x
184
x
223
x
194
x
128
x
212
x
15
x
62
x
143
x

Zestawienie danych dotyczących liczby kandydatów, co do których Rada podjĊáa uchwaáy
o umorzeniu postĊpowania

Data posiedzenia
23 stycznia
7-10 lutego
6-9 marca
27-28 marca
17-20 kwietnia
8-11 maja
12-15 czerwca
17-20 lipca
4-7 wrzeĞnia
25-28 wrzeĞnia
15-18 paĨdziernika
13-16 listopada
4-5 grudnia
11-14 grudnia

64

SN
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

NSA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2
x
2

WSA
x
x
x
1
2
3
x
2
4
x
x
x
1
x
13

SA
x
x
5
x
x
x
1
1
x
1
1
x
x
x
9

SO
x
1
x
x
3
x
3
3
38
14
2
2
x
x
66

SR
3
x
9
1
20
15
16
27
18
1
5
x
2
28
145

WSO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

WSG àącznie
3
x
1
x
14
x
2
x
25
x
18
x
20
x
33
x
60
x
16
x
8
x
2
x
5
x
28
x
235
x

Zestawienie danych dotyczących liczby sĊdziów przeniesionych w stan spoczynku

Data posiedzenia
10-13 stycznia
7-10 lutego
6-9 marca
27-28 marca
17-20 kwietnia
8-11 maja
12-15 czerwca
17-20 lipca
4-7 wrzeĞnia
25-28 wrzeĞnia
15-18 paĨdziernika
13-16 listopada
4-5 grudnia

SN
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

NSA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

WSA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

SA
x
x
1
x
x
1
x
x
x
x
x
x
x
2

SO
x
2
1
x
2
1
1
4
x
1
x
x
x
12

SR
1
1
x
3
x
2
1
x
1
2
3
1
3
18

WSO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

WSG àącznie
1
x
3
x
2
x
3
x
2
x
4
x
2
x
4
x
1
x
3
x
3
x
1
x
3
x
x
32

Zestawienie danych dotyczących liczby sĊdziów, co do których zapadáy uchwaáy KRS
o odmowie przeniesienia w stan spoczynku
Data posiedzenia
7-10 lutego
25-28 wrzeĞnia
15-18 paĨdziernika

SN
x
x
x
x

NSA
x
x
x
x

WSA
x
x
x
x

SA
x
x
x
x

SO
x
x
x
x

SR
1
2
1
4

WSO
x
x
x
x

WSG àącznie
1
x
2
x
1
x
x
4

Zestawienie danych dotyczących uhonorowania przez KRS sĊdziów odchodzących w stan spoczynku i wyróĪnienie medalem "ZasáuĪony dla Wymiaru SprawiedliwoĞci -Bene Merentibus
Iustitiae"
Data uchwaáy
10-13 stycznia
7-10 lutego
27-28 marca
17-20 kwietnia
8-11 maja
17-20 lipca
15-18 paĨdziernika
13-16 listopada
11-14 grudnia

SN
1
x
x
x
2
x
x
x
x
3

NSA
1
10
x
3
x
x
x
1
x
15

WSA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

SA
x
x
1
x
x
1

x
x
x
2

SW/SO
5
x
x
8
x
1
6
7
3
30

SR
1
x
x
2
x
1
6
x
1
11

WSO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

WSG àącznie
8
x
10
x
1
x
13
x
2
x
3
x
12
x
8
x
x
4
x
61

65

Zestawienie záoĪonych przez KRS na podstawie art. 121 ustawy - Prawo o ustroju sądów
powszechnych z dnia 27.07.2001 r. odwoáaĔ od wyroków sądów dyscyplinarnych

Data posiedzenia
6-9 marca
27-28 marca
8-11 maja
4-7 wrzeĞnia
15-18 paĨdziernika

SN
x
x
x
x
x
x

NSA
x
x
x
x
x
x

WSA
x
x
x
x
x
x

SA
x
x
x
x
x
x

SO
1
x
2
1
1
5

SR
1
1
x
1
1
4

WSO
x
x
x
x
x
x

WSG àącznie
2
x
1
x
2
x
2
x
2
x
x
9

Zestawienie uchwaá KRS w zakresie przeprowadzenia lustracji sĊdziego, Sądu lub Wydziaáu

Data posiedzenia
12-15 czerwca

SN
x

NSA
x

WSA
x

SA
x

SO
1

SR
x

WSO
x

WSG àącznie
1
x

Zestawienie uchwaá KRS w zakresie odmowy przeprowadzenia lustracji sĊdziego, Sądu lub
Wydziaáu
Data posiedzenia

liczba uchwaá

7-10 lutego

1

odmowa lustracji sĊdziego SO

6-9 marca

1
1

odmowa lustracji - w skardze nie okreĞlono sądu
odmowa lustracji sĊdziego SR

17-20 lipca

1
3
2

odmowa lustracji sĊdziów SR i SO
odmowa lustracji 3 sĊdziów SO
odmowa lustracji 2 sĊdziów SR

15-18 paĨdziernika

1
1

odmowa lustracji sĊdziów SR, SO i SA
odmowa lustracji sĊdziego SO

13-16 listopada

5

5 uchwaá o odmowie lustracji 5 sĊdziów SR

11-14 grudnia

3
1
1

3 uchwaáy o odmowie lustracji 3 sĊdziów SO
odmowa lustracji sĊdziów SR, SO i SA
odmowa lustracji sĊdziów SR i SO

àącznie

21
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Uchwaáy Rady dotyczyáy takĪe m.in.:
wskazania czáonka Krajowej Rady Sądownictwa do Rady Programowej Krajowej Szkoáy
Sądownictwa i Prokuratury
wyznaczenia przedstawiciela Krajowej Rady Sądownictwa do skáadu komisji konkursowej do
przeprowadzenia konkursu w ramach naboru na aplikacjĊ ogólną w 2012 r.
nieprzedstawienia wniosku o powoáanie do peánienia urzĊdu na stanowisku sĊdziego Sądu
Rejonowego w Olecku, obwieszczonym w Monitorze Polskim z 2011 r., Nr 31, poz.363
skierowania sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego z Īądaniem wszczĊcia postĊpowania dyscyplinarnego w związku z wnioskiem o powoáanie do peánienia urzĊdu na stanowisku sĊdziego
Sądu Rejonowego w Olecku, obwieszczonym w Monitorze Polskim z 2011 r., Nr 31, poz.363
wniosku do Ministra SprawiedliwoĞci oraz do Ministra Obrony Narodowej o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów powszechnych i sądów wojskowych
projektu planu dochodów i wydatków Krajowej Rady Sądownictwa na rok 2013
powoáania do peánienia funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w BĊdzinie
wyraĪenia opinii dotyczącej odwoáania na podstawie art. 27 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Prezesa Sądu OkrĊgowego w GdaĔsku
wystąpienia do ZastĊpcy Rzecznika Dyscyplinarnego z Īądaniem podjĊcia czynnoĞci dyscyplinarnych w stosunku do jednego z sĊdziów sądu rejonowego.
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XII. ZESTAWIENIE

WYBRANYCH UCHWAà, STANOWISK I OPINII KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA PODJĉTYCH W 2012 R. – ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ
WWW.KRS.PL

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 12 stycznia 2012 r.
w przedmiocie toczącego siĊ przed Trybunaáem Konstytucyjnym postĊpowania w sprawie
wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodnoĞci niektórych przepisów
ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2009 r. Nr 1, poz.4) z Konstytucją - na podstawie art. 19
ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102,
poz. 643, ze zm.).
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 12 stycznia 2012 r.
w przedmiocie rządowych projektów rozporządzeĔ Ministra SprawiedliwoĞci:
1) zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeĔ spoáecznych,
2) zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.
Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 lutego 2012 r.
w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu NajwyĪszego do Trybunaáu Konstytucyjnego
o zbadanie zgodnoĞci z Konstytucją art. 22 oraz art. 23 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r.
o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budĪetowej (Dz.U. Nr 291,
poz. 1707).
Uchwaáa Nr 33/2012 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 lutego 2012 r.
w sprawie upowaĪnienia czáonków Krajowej Rady Sądownictwa do wystĊpowania przed Trybunaáem Konstytucyjnym w związku z uchwaáą Nr 2082/2011 Krajowej Rady Sądownictwa
z dnia 7 grudnia 2011 r.
Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 lutego 2012 r.
w sprawie obowiązywania kryteriów ocen kandydatów na stanowiska sĊdziowskie.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 lutego 2012 r.
w przedmiocie projektu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 lutego 2012 r.
w przedmiocie projektu ustawy o uznaniu za niewaĪne orzeczeĔ wydanych wobec osób represjonowanych za dziaáalnoĞü na rzecz niepodlegáego bytu PaĔstwa Polskiego oraz o zmianie
ustawy o zadoĞüuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpieĔ wolnoĞciowych w latach
1956 – 1983.
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Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 lutego 2012 r.
w przedmiocie projektów rozporządzeĔ Ministra SprawiedliwoĞci.
1) w sprawie sposobu realizacji zadaĔ związanych ze wspóápracą powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury z organizacjami miĊdzynarodowymi lub ponadnarodowymi
dziaáającymi na podstawie umów miĊdzynarodowych;
2) zmieniającego rozporządzenie - Regulaminu wewnĊtrznego urzĊdowania powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. Nr 49, poz. 296).
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 lutego 2012 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za niewaĪne orzeczeĔ wydanych wobec osób represjonowanych za dziaáalnoĞü na rzecz niepodlegáego bytu PaĔstwa Polskiego.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 lutego 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o uznaniu o uznaniu za niewaĪne orzeczeĔ wydanych wobec represjonowanych za dziaáalnoĞü na rzecz demokratycznej Polski byáych posáów
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – wiĊĨniów brzeskich.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 lutego 2012 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci w sprawie okreĞlenia wzorów i sposobu udostĊpniania urzĊdowych formularzy pism procesowych w postĊpowaniu
cywilnym.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 lutego 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
oraz o zmianie innych ustaw.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 lutego 2012 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoĞci
poza zakáadem karnym w systemie dozoru elektronicznego.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 lutego 2012 r.
w przedmiocie ustawy o zmianie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 lutego 2012 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postĊpowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 38).
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 lutego 2012 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postĊpowania karnego
(druk senacki nr 41).
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Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 lutego 2012 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych
ustaw.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 lutego 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o podatku dochodowym oraz poselskiego projektu
ustawy - Przepisy wprowadzające ustawĊ o podatku dochodowym.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 lutego 2012 r.
w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postĊpowania cywilnego, ustawy – Prawo Bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 lutego 2012 r. w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie PamiĊci Narodowej – Komisji ĝcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 lutego 2012 r.
w przedmiocie rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci w sprawie sposobu wnoszenia pism
procesowych droga elektroniczną.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 marca 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy –
Kodeks karny skarbowy, ustawy – Kodeks postĊpowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny
wykonawczy.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 marca 2012 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 marca 2012 r.
w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (druk senacki nr 60).
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 8 marca 2012 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci w sprawie skarg i wniosków
dotyczących dziaáalnoĞci sądów powszechnych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 8 marca 2012 r.
dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postĊpowania cywilnego (druk senacki
nr 62).
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Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 8 marca 2012 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci w sprawie wynagrodzenia
zasadniczego asystentów sĊdziów.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 8 marca 2012 r.
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci w sprawie nadzoru administracyjnego nad dziaáalnoĞcią administracyjną sądów powszechnych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 8 marca 2012 r.
w przedmiocie rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci w sprawie oceny kwalifikacyjnej
kandydatów na wolne stanowisko sĊdziowskie.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 8 marca 2012 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci w sprawie dokumentów stanowiących podstawĊ oceny kwalifikacji asystenta sĊdziego kandydującego na wolne stanowisko sĊdziowskie.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 marca 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postĊpowania cywilnego oraz ustawy o postĊpowaniu egzekucyjnym w administracji.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 marca 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postĊpowania administracyjnego oraz o zmianie innych ustaw.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 marca 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaáaniu narkomanii.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 marca 2012 r.
dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu UbezpieczeĔ
Spoáecznych oraz niektórych innych ustaw.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 marca 2012 r.
w przedmiocie projektów rozporządzeĔ Ministra SprawiedliwoĞci:
1. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia sądów apelacyjnych, sądów
okrĊgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów wáaĞciwoĞci;
2. w sprawie ustalenia sądów okrĊgowych i sądów rejonowych, którym przekazuje siĊ rozpoznawanie spraw gospodarczych z obszarów wáaĞciwoĞci innych sądów okrĊgowych i sądów
rejonowych;
3. w sprawie okreĞlenia sądów rejonowych prowadzących ksiĊgi wieczyste;
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4. w sprawie ustalenia sądów rejonowych, którym przekazuje siĊ rozpoznawanie spraw
z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeĔ spoáecznych z obszarów wáaĞciwoĞci innych sądów
rejonowych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 marca 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postĊpowania administracyjnego.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci w sprawie ustalenia sądu
rejonowego, któremu przekazuje siĊ rozpoznawanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalnoĞci decyzjom wydanym przez RadĊ, KomisjĊ Europejską, Europejski Bank Centralny, Urząd
Harmonizacji w ramach Rynku WewnĊtrznego oraz wyrokom Trybunaáu SprawiedliwoĞci Unii
Europejskiej naleĪących do wáaĞciwoĞci innych sądów rejonowych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk senacki nr 70).
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci w sprawie czynnoĞci asystentów sĊdziów.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 18 kwietnia 2012 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postĊpowania karnego wraz z projektami dwóch aktów wykonawczych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 18 kwietnia 2012 r. w przedmiocie poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sĊdziowskich w Naczelnym Sądzie
Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o opodatkowaniu niektórych instytucji finansowych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
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Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spóádzielniach mieszkaniowych
(druk senacki nr 58).
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postĊpowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 20 kwietnia 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 20 kwietnia 2012 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu UbezpieczeĔ Spoáecznych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 20 kwietnia 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o Fundacjach Politycznych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 20 kwietnia 2012 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie
w sprawie sáuĪby wojskowej Īoánierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska sáuĪbowe
w instytucjach cywilnych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 20 kwietnia 2012 r.
w przedmiocie projektu zaáoĪeĔ ustawy o zmianie ustawy o sáuĪbie wojskowej Īoánierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 20 kwietnia 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 20 kwietnia 2012 r.
w przedmiocie projektu zaáoĪeĔ projektu ustawy o ograniczeniu prawa karnego w obrocie
gospodarczym.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 20 kwietnia 2012 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 20 kwietnia 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.
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Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 20 kwietnia 2012 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzĊdowania sądów powszechnych (w zakresie protokoáu elektronicznego).

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 20 kwietnia 2012 r.
w przedmiocie propozycji do zaáoĪeĔ harmonogramu dziaáalnoĞci szkoleniowej oraz planu
wydawniczego Krajowej Szkoáy Sądownictwa i Prokuratury na 2013 rok w czĊĞci obejmującej
szkolenia ustawiczne sĊdziów, referendarzy sądowych i asystentów sĊdziów.
Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 8 maja 2012 r.
w sprawie postĊpowania dotyczącego obsadzenia wolnego stanowiska sĊdziowskiego.
Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 maja 2012 r.
w sprawie treĞci artykuáu „MiĊdzy delegacją a nominacją” autorstwa SSO Macieja StrączyĔskiego – Prezesa Stowarzyszenia SĊdziów Polskich „Iustitia”.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 11 maja 2012 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych
innych ustaw.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 11 maja 2012 r.
w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druk nr 63 S).
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 11 maja 2012 r.
w przedmiocie projektu zaáoĪeĔ projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 11 maja 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o uznaniu za niewaĪne orzeczeĔ wydanych wobec
byáych posáów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej skazanych w procesie brzeskim za dziaáalnoĞü na rzecz demokratycznego PaĔstwa Polskiego.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14 czerwca 2012 r. (druk senacki nr 120)
w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Ğwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Ğrodków publicznych.
Uchwaáa Nr 174/2012 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 12 czerwca 2012 r.
w sprawie wniosku do Trybunaáu Konstytucyjnego z dnia 23 stycznia 2012 r. (sygn. akt
K 8/12).
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Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 12 czerwca 2012 r.
w sprawie delegowania sĊdziego do peánienia obowiązków sĊdziego w sądzie wyĪszej instancji.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 13 czerwca 2012 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci w sprawie ustalenia sądów
okrĊgowych i sądów rejonowych, którym przekazuje siĊ rozpoznawanie spraw gospodarczych
z obszarów wáaĞciwoĞci innych sądów okrĊgowych i sądów rejonowych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14 czerwca 2012 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych oraz ustalenia siedzib i obszarów wáaĞciwoĞci sądów apelacyjnych,
sądów okrĊgowych i sądów rejonowych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14 czerwca 2012 r. (druk sejmowy nr 378)
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14 czerwca 2012 r.
w przedmiocie autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o likwidacji Instytutu PamiĊci
Narodowej – Komisji ĝcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz zmianie niektórych innych ustaw.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 czerwca 2012 r.
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci w sprawie nadzoru nad dziaáalnoĞcią administracyjną sądów powszechnych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 czerwca 2012 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania Ğrodków na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych sĊdziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych Ğrodków.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 czerwca 2012 r. (druk sejmowy nr 515)
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o spóádzielniach.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 czerwca 2012 r. (druk sejmowy nr 517)
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o spóádzielniach mieszkaniowych.
Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 czerwca 2012 r.
dotyczące usprawnienia i ujednolicenia przebiegu postĊpowaĔ w sprawach powoáaĔ do peánienia urzĊdu na stanowisku sĊdziego.
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Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 czerwca 2012 r.
dotyczące uchwaáy Zgromadzenia Przedstawicieli SĊdziów okrĊgu Sądu OkrĊgowego
w Warszawie z 20 czerwca 2011 r. w sprawie czasu pracy sĊdziów.
Uchwaáa Nr 197/2012 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 17 lipca 2012 r.
w sprawie wniosku do Ministra SprawiedliwoĞci oraz do Ministra Obrony Narodowej o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów powszechnych i sądów wojskowych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lipca 2012 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci zmieniającego rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegáych w postĊpowaniu sądowym.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lipca 2012 r.
w przedmiocie rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci zmieniającego rozporządzenie
w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysáugujących sĊdziom.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lipca 2012 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw.
Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lipca 2012 r.
w przedmiocie pisma Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych w zakresie dostĊpu mieszkaĔców Polski do bezpáatnej pomocy prawnej na etapie przesądowym.
Uchwaáa Nr 217/2012 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lipca 2012 r.
w sprawie upowaĪnienia czáonków Krajowej Rady Sądownictwa do wystĊpowania przed Trybunaáem Konstytucyjnym w związku z uchwaáami:
1. Nr 215/2012 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lipca 2012 r.,
2. Nr 216/2012 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lipca 2012 r.
Uchwaáa Nr 216/2012 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lipca 2012 r.
w sprawie wniosku do Trybunaáu Konstytucyjnego o zbadanie zgodnoĞci z Konstytucją:
1.

2.

art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 13 ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 203, poz. 1192),
art. 3 § 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676, ze zm.).

Uchwaáa Nr 215/2012 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lipca 2012 r.
w sprawie wniosku do Trybunaáu Konstytucyjnego o zbadanie zgodnoĞci z Konstytucją ustawy
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 203, poz. 1192), a takĪe …
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Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lipca 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lipca 2012 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzĊdowania sądów powszechnych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lipca 2012 r.
w przedmiocie projektu zaáoĪeĔ projektu ustawy o zmianie ustawy o postĊpowaniu w sprawach
nieletnich i ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lipca 2012 r. (druk senacki nr 138)
w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lipca 2012 r.
w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spóádzielniach mieszkaniowych.
Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 20 lipca 2012 r.
w przedmiocie formy pytaĔ prejudycjalnych kierowanych w postĊpowaniu karnym przez sądy
krajowe do Trybunaáu SprawiedliwoĞci Unii Europejskiej.
Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 20 lipca 2012 r.
w sprawie zobowiązywania sĊdziów zamieszkujących poza siedzibą sądu, w którym peánią
sáuĪbĊ, dojeĪdĪających do siedziby sądu prywatnymi pojazdami, do przeprowadzania badaĔ
przewidzianych dla osób prowadzących pojazdy dla celów sáuĪbowych.
Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 20 lipca 2012 r.
w sprawie wniosku Zarządu Stowarzyszenia SĊdziów Polskich „IUSTITIA” w kwestii wykáadni przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 20 lipca 2012 r. (druk senacki nr 134)
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postĊpowania karnego.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 20 lipca 2012 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy w sprawie spáaty niezaspokojonych naleĪnoĞci
przedsiĊbiorców za niektóre prace, wynikających z realizacji udzielonych zamówieĔ publicznych.
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Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 20 lipca 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o uprawnieniach do mienia byáego Funduszu
Wczasów Pracowniczych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 4 wrzeĞnia 2012 r.
(druk sejmowy nr 678) w przedmiocie autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 wrzeĞnia 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postĊpowania karnego.
Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 wrzeĞnia 2012 r.
w przedmiocie wykáadni przepisów znoszących awanse poziome zawartych w ustawie z dnia
19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 1 poz.4).
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 wrzeĞnia 2012 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 wrzeĞnia 2012 r.
w przedmiocie wydawania opinii w kwestii wydawania Europejskich Nakazów Dochodzeniowych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 wrzeĞnia 2012 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 627).
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 wrzeĞnia 2012 r.
w przedmiocie projektu zaáoĪeĔ projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji dziaáalnoĞci podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.
Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 wrzeĞnia 2012 r.
w sprawie wykáadni i ujednolicenia praktyki dotyczącej stosowania art. 57 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 wrzeĞnia 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o uzgodnieniu páci.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 wrzeĞnia 2012 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko sĊdziowskie.
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Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 wrzeĞnia 2012 r.
w sprawie powoáania do peánienia urzĊdu na stanowisku sĊdziego.
Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 wrzeĞnia 2012 r.
w sprawie projektu zaáoĪeĔ projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postĊpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 wrzeĞnia 2012 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzĊdowania sądów powszechnych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 wrzeĞnia 2012 r.
dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie sposobu wykonywania nadzoru w zakresie czynnej sáuĪby wojskowej Īoánierzy peániących sáuĪbĊ w sądach wojskowych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 wrzeĞnia 2012 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów prowadzenia oddziaáywaĔ penitencjarnych w zakáadach karnych
i aresztach Ğledczych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 wrzeĞnia 2012 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (druk sejmowy nr 591).
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 wrzeĞnia 2012 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk
i staĪy.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 wrzeĞnia 2012 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia przysáugującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego
wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a takĪe wzoru zestawienia wystawionych
zaĞwiadczeĔ.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 wrzeĞnia 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 wrzeĞnia 2012 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora sądu albo zastĊpcy dyrektora sądu.
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Uchwaáa Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 18 wrzeĞnia 2012 r.
o zwróceniu siĊ do Rzecznika dyscyplinarnego sĊdziów sądów powszechnych z Īądaniem podjĊcia czynnoĞci dyscyplinarnych wobec Prezesa Sądu OkrĊgowego w GdaĔsku Ryszarda
Andrzeja Milewskiego.
OĞwiadczenie Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z 18 wrzeĞnia 2012 r.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 paĨdziernika 2012 r.
w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postĊpowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 16 paĨdziernika 2012 r.
w sprawie kadencji zgromadzeĔ ogólnych sĊdziów okrĊgu i zgromadzeĔ przedstawicieli
sĊdziów okrĊgu powoáanych przed wejĞciem w Īycie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.).
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 17 paĨdziernika 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw – Kodeks cywilny.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 17 paĨdziernika 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 17 paĨdziernika 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny i ustawy
o gospodarce nieruchomoĞciami.
Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 18 paĨdziernika 2012 r.
w sprawie wniosku Prezesa Sądu OkrĊgowego Warszawa-Praga w Warszawie dotyczącego
interpretacji art. 33 § 1 i 10 oraz art. 33 § 4 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 18 paĨdziernika 2012 r.
w kwestii dopuszczalnoĞci prowadzenia przez NajwyĪszą IzbĊ Kontroli kontroli w Sądzie.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 18 paĨdziernika 2012 r.
w przedmiocie obywatelskiego projektu ustawy o okrĊgach sądowych oraz o zmianie ustawy
Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 18 paĨdziernika 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spóádzielniach mieszkaniowych.
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Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 18 paĨdziernika 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spóádzielczych kasach
oszczĊdnoĞciowo-kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 18 paĨdziernika 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy – Prawo spóádzielcze.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 18 paĨdziernika 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych
i egzekucji.
Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych do ubiegania siĊ o stanowisko sĊdziego.
Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14 listopada 2012 r.
w przedmiocie wniosków zebraĔ sĊdziów Sądów Rejonowych w Woáowie i Wysokiem Mazowieckiem o wyraĪenie stanowiska w sprawie dotyczącej wykáadni i stosowania art. 75 ustawy –
Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14 listopada 2012 r.
w przedmiocie projektu zaáoĪeĔ projektu ustawy o biegáych sądowych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14 listopada 2012 r.
w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Sądzie NajwyĪszym.
Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 listopada 2012 r.
w przedmiocie proponowanego kierunku zmian legislacyjnych, których celem bĊdzie wykonanie wyroku Trybunaáu Konstytucyjnego, stwierdzającego niezgodnoĞü art. 21f ust. 2 ustawy
z dnia 18 paĨdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeĔstwa paĔstwa z lat 1944-1990 oraz treĞci tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 63,
poz. 425 ze zm.) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 listopada 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o prokuraturze.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 listopada 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o spóádzielniach mieszkaniowych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 listopada 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych.
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Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 listopada 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 listopada 2012 r.
w przedmiocie projektu ustawy – Prawo o prokuraturze oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawĊ – Prawo o prokuraturze.
Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 16 listopada 2012 r.
w sprawie dopuszczalnoĞci kandydowania na urząd sĊdziego asystenta sĊdziego legitymującego siĊ szeĞcioletnim staĪem pracy na tym stanowisku oraz zdanym egzaminem zawodowym:
adwokackim lub radcowskim.
Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 16 listopada 2012 r.
w sprawie projektu zaáoĪeĔ projektu ustawy o zmianie ustawy — Kodeks postĊpowania cywilnego, ustawy o ksiĊgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 16 listopada 2012 r.
w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 16 listopada 2012 r.
w przedmiocie projektów rozporządzeĔ Ministra SprawiedliwoĞci:
1. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okrĊgowym i sądom
rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów wáaĞciwoĞci innych sądów
okrĊgowych i sądów rejonowych;
2. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym prowadzenia ksiąg wieczystych
z obszarów wáaĞciwoĞci innych sądów rejonowych;
3. w sprawie okreĞlenia sądów rejonowych prowadzących ksiĊgi wieczyste oraz obszarów ich
wáaĞciwoĞci;
4. w sprawie przekazania rozpoznawania spraw zgodnoĞci z prawdą oĞwiadczeĔ lustracyjnych;
5. w sprawie przekazania rozpoznawania spraw w elektronicznym postĊpowaniu upominawczym;
6. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa
pracy lub ubezpieczeĔ spoáecznych z obszarów wáaĞciwoĞci innych sądów rejonowych;
7. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw naleĪących do
wáaĞciwoĞci wydziaáów rodzinnych i nieletnich z obszarów wáaĞciwoĞci innych sądów rejonowych.
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Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 grudnia 2012 r.
i opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego sĊdziego.
Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 grudnia 2012 r.
Krajowa Rada Sądownictwa zwraca siĊ do Ministra Edukacji Narodowej o cofniĊcie zgody na
dopuszczenie do uĪytku szkolnego podrĊcznika dla gimnazjalistów „Wiedza o spoáeczeĔstwie”
autorstwa ElĪbiety Dobrzyckiej i Krzysztofa Marka, bowiem zawarte są w nim oszczercze wobec sądów i sĊdziów sformuáowania.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 grudnia 2012 r.
w przedmiocie poprawek do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy — Kodeks postĊpowania karnego.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 grudnia 2012 r.
w przedmiocie rządowego projektu zaáoĪeĔ do projektu ustawy o zmianie ustawy - Przepisy
wprowadzające ustawĊ o SáuĪbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz SáuĪbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawĊ o sáuĪbie funkcjonariuszy SáuĪby Kontrwywiadu Wojskowego oraz SáuĪby Wywiadu Wojskowego.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 grudnia 2012 r.
w przedmiocie autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 grudnia 2012 r.
w przedmiocie projektu zaáoĪeĔ projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o prokuraturze.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 grudnia 2012 r.
w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadáoĞciowe
i naprawcze.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 grudnia 2012 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci w sprawie nadzoru administracyjnego nad dziaáalnoĞcią administracyjną sądów powszechnych.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 13 grudnia 2012 r.
w przedmiocie opracowanego przez KomisjĊ Europejską projektu nowych regulacji dotyczących przepisów Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych, tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepáywem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych
w zakresie przetwarzania danych osobowych przez wáaĞciwe organy do celów zapobiegania
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przestĊpstwom, prowadzenia dochodzeĔ w ich sprawie, wykrywania ich i Ğcigania albo wykonywania kar kryminalnych oraz swobodnego przepáywu tych danych.
Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 13 grudnia 2012 r.
Krajowa Rada Sądownictwa wyraĪa gáĊboką troskĊ o sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwoĞci i zapewnienie obywatelom wáaĞciwego dostĊpu do sądu w związku z pojawiającymi siĊ niepokojącymi sygnaáami Ğrodowiska sĊdziowskiego dotyczącymi prawidáowej dziaáalnoĞci sądów rejonowych po wejĞciu w Īycie rozporządzeĔ Ministra SprawiedliwoĞci.
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 13 grudnia 2012 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokoĞci wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staĪy.
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XIII.

SKàAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

1. Antoni GÓRSKI - Przewodniczący Rady
SĊdzia Sądu NajwyĪszego
2. Maágorzata NIEZGÓDKA-MEDEK- Wiceprzewodnicząca Rady
SĊdzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
3. Jarema SAWIēSKI - Wiceprzewodniczący Rady
SĊdzia Sądu OkrĊgowego w Poznaniu
4. Ewa BARNASZEWSKA - SĊdzia Sądu OkrĊgowego we Wrocáawiu
5. àukasz BOJARSKI - Osoba powoáana przez Prezydenta RP
6. Jan BURY - Poseá na Sejm RP
7. Stanisáaw DĄBROWSKI - Pierwszy Prezes Sądu NajwyĪszego
8. Barbara GODLEWSKA-MICHALAK
SĊdzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Rzecznik Prasowy KRS37
9. Katarzyna GONERA - SĊdzia Sądu NajwyĪszego
10. dr Jarosáaw GOWIN
Minister SprawiedliwoĞci
11. Roman HAUSER - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
12. Andrzej JAGIEààO - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Kielcach
13. Sáawomir KOPYCIēSKI - Poseá na Sejm RP
14. Jan KREMER - SĊdzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie
15. Krzysztof KWIATKOWSKI – Poseá na Sejm RP
16. Maria MOTYLSKA-KUCHARCZYK - SĊdzia Sądu OkrĊgowego w àodzi
17. Gabriela OTT - SĊdzia Sądu OkrĊgowego w Katowicach
18. Krystyna PAWàOWICZ – Poseá na Sejm RP
19. Ewa PRENETA-AMBICKA - SĊdzia Sądu OkrĊgowego w Rzeszowie
20. Piotr RACZKOWSKI - SĊdzia Wojskowego Sądu Garnizonowego
w Warszawie
21. GraĪyna Anna SZTARK - Senator RP
22. Krzysztof WOJTASZEK - Prezes Sądu OkrĊgowego w Lublinie
37

28 wrzeĞnia 2012 r. na posiedzeniu plenarnym Krajowej Rady Sądownictwa SSO Jarema SawiĔski Wiceprzewodniczący Rady zostaá wybrany nowym Rzecznikiem Prasowym KRS.
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23. Piotr Benedykt ZIENTARSKI - Senator RP
24. Janusz ZIMNY – SĊdzia Sądu OkrĊgowego w GdaĔsku
25. Waldemar ĩUREK – SĊdzia Sądu OkrĊgowego w Krakowie
Zgodnie z Konstytucją RP kadencja wybranych czáonków Rady trwa 4 lata.
W dniu 10 lutego 2012 r. sĊdzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
Andrzej Jagieááo rozpocząá swoją kadencjĊ jako czáonek KRS wybrany na to stanowisko
19 grudnia 2011 r. przez Zgromadzenie Ogólne SĊdziów Naczelnego Sądu Administracyjnego
z udziaáem przedstawicieli zgromadzeĔ ogólnych sĊdziów wojewódzkich sądów administracyjnych. Zastąpiá sĊdziego Ryszarda PĊka z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocáawiu – wiceprzewodniczącego KRS, którego kadencja siĊ zakoĔczyáa.
6 marca 2012 r. na posiedzeniu plenarnym czáonkowie Krajowej Rady Sadownictwa
wybrali SĊdziĊ NSA MaágorzatĊ NiezgódkĊ-Medek na stanowisko Wiceprzewodniczącej KRS.
W związku z upáywem 18 marca 2012 r. kadencji SSO Romana KĊski jako czáonka
Krajowej Rady Sądownictwa Zebranie Przedstawicieli ZgromadzeĔ Ogólnych SĊdziów OkrĊgów wybraáo 2 marca 2012 r. na nowego czáonka Krajowej Rady Sądownictwa SSO Krzysztofa Wojtaszka
Na posiedzeniu plenarnym w dniu 17 kwietnia 2012 r. czáonkowie Krajowej Rady
Sądownictwa, w związku z upáywem kadencji SSO w Siedlcach Romana KĊski, jako czáonka
i Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa wybrali SSO w Poznaniu JaremĊ
SawiĔskiego na Wiceprzewodniczącego KRS. Wybrano równieĪ 3 czáonków Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa.
28 wrzeĞnia 2012 r. na posiedzeniu plenarnym Krajowej Rady Sądownictwa SSO Jarema SawiĔski Wiceprzewodniczący Rady zostaá wybrany nowym Rzecznikiem Prasowym
KRS.38

PREZYDIUM
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA39
SĊdzia Antoni GÓRSKI

–

Przewodniczący

SĊdzia Maágorzata NIEZGÓDKA-MEDEK

–

Wiceprzewodnicząca

SĊdzia Jarema SAWIēSKI

–

Wiceprzewodniczący

SĊdzia Ewa BARNASZEWSKA

–

Czáonek Rady

SĊdzia Gabriela OTT

–

Czáonek Rady

SĊdzia Piotr RACZKOWSKI

–

Czáonek Rady

38
39

Uchwaáa Nr 379/2012 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 wrzeĞnia 2012 r.
Skáad Prezydium KRS wybrany w dniu 17 kwietnia 2012 r.
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Komisje staáe i problemowe Krajowej Rady Sądownictwa
wg stanu na dzieĔ 31 grudnia 2012 r.
STAàE KOMISJE KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
x

OGÓLNA I SZKOLEē

SĊdzia Jan KREMER- Przewodniczący
Pan àukasz BOJARSKI
SĊdzia Katarzyna GONERA
SĊdzia Gabriela OTT
SĊdzia Janusz ZIMNY
SĊdzia Waldemar ĩUREK
x

DO SPRAW ODPOWIEDZIALNOĝCI DYSCYPLINARNEJ SĉDZIÓW

SĊdzia Krzysztof WOJTASZEK - Przewodniczący
SĊdzia Ewa BARNASZEWSKA
Poseá Jan BURY
SĊdzia Andrzej JAGIEààO
SĊdzia Gabriela OTT
SĊdzia Ewa PRENETA-AMBICKA
SĊdzia Piotr RACZKOWSKI
SĊdzia Jarema SAWIēSKI
Senator GraĪyna Anna SZTARK
Senator Piotr Benedykt ZIENTARSKI
SĊdzia Janusz ZIMNY
SĊdzia Waldemar ĩUREK
x

BUDĩETOWA

SĊdzia Ewa BARNASZEWSKA - Przewodnicząca
Poseá Jan BURY
SĊdzia Andrzej JAGIEààO
Poseá Sáawomir KOPYCIēSKI
SĊdzia Jan KREMER
SĊdzia Maria MOTYLSKA-KUCHARCZYK
SĊdzia Maágorzata NIEZGÓDKA-MEDEK
SĊdzia Gabriela OTT
SĊdzia Ewa PRENETA-AMBICKA
SĊdzia Piotr RACZKOWSKI
SĊdzia Jarema SAWIēSKI
SĊdzia Krzysztof WOJTASZEK
Senator Piotr Benedykt ZIENTARSKI
SĊdzia Janusz ZIMNY
SĊdzia Waldemar ĩUREK
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x

DO SPRAW WIZYTACJI I LUSTRACJI

SĊdzia Gabriela OTT- Przewodnicząca
SĊdzia Ewa BARNASZEWSKA
SĊdzia Jan KREMER
SĊdzia Maria MOTYLSKA-KUCHARCZYK
SĊdzia Ewa PRENETA-AMBICKA
SĊdzia Piotr RACZKOWSKI
SĊdzia Jarema SAWIēSKI
SĊdzia Janusz ZIMNY
SĊdzia Waldemar ĩUREK
x

DO SPRAW ETYKI ZAWODOWEJ SĉDZIÓW

SĊdzia Katarzyna GONERA - Przewodnicząca
Pan àukasz BOJARSKI
Pierwszy Prezes SN - Stanisáaw DĄBROWSKI
SĊdzia Barbara GODLEWSKA-MICHALAK
SĊdzia Jan KREMER
SĊdzia Maria MOTYLSKA-KUCHARCZYK
SĊdzia Maágorzata NIEZGÓDKA-MEDEK
SĊdzia Gabriela OTT
Poseá Krystyna PAWàOWICZ
SĊdzia Krzysztof WOJTASZEK
SĊdzia Janusz ZIMNY
SĊdzia Waldemar ĩUREK

x

KOMISJA BIBLIOTECZNA
(powoáana przez Prezydium KRS w dniu 11 paĨdziernika 2010 r.)

SĊdzia Piotr RACZKOWSKI – Przewodniczący
SĊdzia Barbara GODLEWSKA-MICHALAK
SĊdzia Katarzyna GONERA
SĊdzia Maágorzata NIEZGÓDKA-MEDEK
SĊdzia Roman KĉSKA – Szef Biura KRS
ZESPÓà DO SPRAW SZKOLENIA
SĉDZIÓW, REFERENDARZY, ASYSTENTÓW, APLIKANTÓW
(powoáany przez Prezydium KRS w dniu 15 listopada 2010 r.)
SĊdzia Katarzyna GONERA
SĊdzia Barbara GODLEWSKA-MICHALAK
SĊdzia Ewa BARNASZEWSKA
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KOMISJE PROBLEMOWE KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu w dniu 7 maja 2012 r. podjĊáo decyzjĊ
zatwierdzoną przez KRS na posiedzeniu plenarnym w dniu 8 maja 2012 r. o likwidacji komisji
problemowych KRS do spraw z zakresu prawa cywilnego, z zakresu prawa karnego, ustalenia
kryteriów oceny kandydatów na stanowiska sĊdziowskie oraz szkoleniowych, a takĪe o likwidacji staáego Zespoáu do spraw szkolenia sĊdziów, referendarzy, asystentów, aplikantów.
x

KONTAKTÓW MIĉDZYNARODOWYCH

SĊdzia Maágorzata NIEZGÓDKA-MEDEK - Przewodnicząca
SĊdzia Ewa BARNASZEWSKA
Pan àukasz BOJARSKI
SĊdzia Barbara GODLEWSKA-MICHALAK
SĊdzia Katarzyna GONERA
SĊdzia Gabriela OTT
SĊdzia Ewa PRENETA-AMBICKA
SĊdzia Piotr RACZKOWSKI
SĊdzia Jarema SAWIēSKI
SĊdzia Janusz ZIMNY
SĊdzia Waldemar ĩUREK
x

SKARG

SĊdzia Ewa PRENETA-AMBICKA - Przewodnicząca
SĊdzia Gabriela OTT
SĊdzia Piotr RACZKOWSKI
SĊdzia Jarema SAWIēSKI
SĊdzia Krzysztof WOJTASZEK
SĊdzia Janusz ZIMNY
SĊdzia Waldemar ĩUREK
x

ĝRODKÓW SPOàECZNEGO PRZEKAZU

SĊdzia Jarema SAWIēSKI - Przewodniczący
Pan àukasz BOJARSKI
Poseá Jan BURY
SĊdzia Barbara GODLEWSKA-MICHALAK
SĊdzia Jan KREMER
SĊdzia Maágorzata NIEZGÓDKA-MEDEK
SĊdzia Ewa PRENETA-AMBICKA
SĊdzia Piotr RACZKOWSKI
SĊdzia Janusz ZIMNY
SĊdzia Waldemar ĩUREK
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