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Dotyczy: druku senackiego 987 – projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych i niektórych innych usta (posiedzenie Komisji w dniu 21.07.2015 r.).  
 
 

Zwracam się uprzejmie do Komisji Ustawodawczej o wyeliminowanie z projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych 
ustaw (druk senacki 987) niekonsekwencji dotyczącej warunków powołania na stanowisko 
sędziego sądu powszechnego, poprzez dodanie do projektu ustawy przepisu zmieniającego 
obecne brzmienie art. 61 § 1 pkt 6 ustawy na treść:  
6) złożył egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki, radcowski lub notarialny. 
 

UZASADNIENIE 
 
 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 
niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim modyfikuje prawo dostępu do zawodu sędziego, 
posiada niekonsekwencję w zakresie, w jakim stawia wymagania dla osób ubiegających się 
o powyższe stanowisko. 
 Mianowicie, zgodnie z uchwalanym brzmieniem ww. ustawy, na stanowisko sędziego 
sądu rejonowego będzie mógł być powołany ten, kto: (art. 61 § 1 u.s.p.) 

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 
2) jest nieskazitelnego charakteru; 
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł 

zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

4) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego; 
5) ukończył 29 lat; 
6) złożył egzamin sędziowski lub prokuratorski; 
7) zajmował stanowisko asesora sądowego co najmniej dwa lata lub zajmował 

stanowisko asesora prokuratorskiego co najmniej trzy lata. 
 Natomiast zgodnie z art. 106h § 1 projektu ustawy na stanowisko asesora sądowego 
może być powołany ten, kto: 

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;  
2) jest nieskazitelnego charakteru;  
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł 

zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawni-cze uznane w Rzeczypospolitej 
Polskiej;  

4) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora 
sądowego;  

5) ukończył aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury;  
6) złożył egzamin sędziowski;  



7) przez okres co najmniej 18 miesięcy wykonywał wymagające wiedzy prawniczej 
czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej, stosowaniem 
lub tworzeniem prawa.  

Co istotne, zgodnie z art. 106h § 2 projektu ustawy wymagania, o których mowa w § 1 pkt 5  
i 6, nie dotyczą osób, które złożyły egzamin prokuratorski, egzamin adwokacki, radcowski 
lub notarialny. 
 Powyższe oznacza, że asesorem sądowym może zostać osoba, która nie złożyła 
egzaminu sędziowskiego, albowiem możliwość taką przewidziano także dla osób które 
złożyły egzamin adwokacki, radcowski lub notarialny. 
 Mimo powyższej zmiany, nie dokonano modyfikacji warunku dostępu do zawodu 
sędziego. W konsekwencji osoba, która złożyła egzamin adwokacki, radcowski lub 
notarialny, mimo możliwości ubiegania się i mianowania na stanowisko asesora sądowego, 
nie będzie mogła ubiegać się o stanowisko sędziego sądu rejonowego bez uprzedniego 
złożenia egzaminu sędziowskiego. 

Powyższa niekonsekwencja jest trudna do zrozumienia. Skoro bowiem ustawodawca 
dopuszcza do pełnienia obowiązków asesora sądowego, a więc czynności mających na celu 
bezpośrednie przygotowanie do pełnienia funkcji sędziego, osoby które nie złożyły egzaminu 
sędziowskiego, lecz egzamin adwokacki, radcowski, czy notarialny, to stawianie takiego 
wymogu przed ubieganiem się o stanowisko sędziego wydaje się być niczym 
nieuzasadnione.  

Powyższe może prowadzić do sytuacji, w której osoby zajmujące stanowisko asesora 
sądowego, mimo pozytywnej oceny wykonywanych czynności, z przyczyn formalnych, nie 
będą mogły ubiegać się o stanowisko sędziego sądu powszechnego.  
 Jednocześnie należy wskazać, że proponowana zmiana obecnego brzmienia art. 61 
§ 1 pkt 6 ustawy o ustroju sądów powszechnych nie obniży wymagań dostępu do zawodu 
sędziego, albowiem po zdanym egzaminie adwokackim, radcowskim czy notarialnym, osoby 
które nie wykonywały zawodu adwokata, radcy prawnego lub notariusza, a zajmowały np. 
stanowisko referendarza sądowego w sądzie powszechnym, przed ubiegiem się o 
stanowisko sędziowskie będą musiały zostać zatrudnione na stanowisku asesora sądowego, 
co zgodnie z ideą ustawy, jest odpowiednim sposobem oceny kandydata na stanowisko 
sędziego sądu powszechnego. 
 
 


