
Warszawa, dnia 29 marca 2007 roku

Opinia do ustawy o zmianie ustawy

o pracownikach sądów i prokuratury

(druk nr 397)

I. Cel i przedmiot ustawy

Opiniowana ustawa została uchwalona w dniu 16 marca 2007 roku na 37

posiedzeniu Sejmu.

Celem opiniowanej ustawy jest zaostrzenie kryteriów dla kandydatów do pracy w

sądzie i prokuraturze, które ma posłużyć stworzeniu w polskim sądownictwie i prokuraturze

wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

W tym celu opiniowana ustawa wprowadza szereg zmian.  Modyfikuje katalog

wymagań, które powinien spełniać kandydat na urzędnika sądu lub prokuratury. W tym

zakresie najistotniejsze zmiany polegają na wprowadzeniu wymogu ukończenia co najmniej

studiów pierwszego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego oraz wymogu niekaralności

(zarówno za przestępstwo jak i za przestępstwo skarbowe).

Opiniowana ustawa wprowadza także nowe zasady odbywania stażu urzędniczego

oraz przewiduje nabór kandydatów na ten staż w drodze konkursu. Konkurs będzie

przeprowadzany przez komisję konkursową i będzie miał na celu sprawdzenie wiedzy,

umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydatów, niezbędnych do

wykonywania obowiązków urzędnika.

W opiniowanym akcie prawnym określono szczegółowo zasady przeprowadzania

okresowych ocen kwalifikacyjnych, przesłanki rozwiązania stosunku pracy z urzędnikiem bez

wypowiedzenia oraz przesłanki i zasady zawieszenia pracownika w pełnieniu obowiązków.

W związku z wymogiem dotyczącym wykształcenia wyższego przewidziano w

ustawie okres dostosowawczy dla osób, które posiadają wykształcenie średnie, określając go

na 8 lat od dnia wejścia w życie ustawy.
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II. Przebieg prac legislacyjnych

Opiniowana ustawa powstała w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr

944) złożone w Sejmie 1 września 2006 roku.

W toku prac legislacyjnych w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

zrezygnowano z uregulowania w ustawie zasad naboru kandydatów na stanowiska asystenta

sędziego lub prokuratora, doprecyzowano przepisy o ocenie okresowej oraz wydłużono z 5 do

8 lat okres dostosowawczy dla pracowników ze średnim wykształceniem.

W trakcie II czytania w Sejmie zgłoszono 2 poprawki, które pracownikom sądów i

prokuratury, które nie ukończyły studiów, dają możliwość uzupełnienia wykształcenia w

drodze ukończenia studium zawodowego w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów

Powszechnych i Prokuratury. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze zarządzenia,

organizację, szczegółowy program studium zawodowego oraz zakres doskonalenia

zawodowego.

Poprawki te zostały przyjęte w III czytaniu.

Opiniowana ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych, z wyjątkiem art. 3, który

posługuje się niewłaściwym sformułowaniem ("przepisy wykonane" zamiast "przepisy

wykonawcze").
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