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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

V kadencja 
Prezes Rady Ministrów  

RM 10-168-05  
 
 Pan  
 Marek Jurek 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 i art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej 
Polskiej projekt ustawy 

 

- o zmianie ustawy o Krajowym 
Centrum Szkolenia Kadr Sądów 
Powszechnych i Prokuratury. 

 
Tryb pilny wynika z konieczności wejścia w życie ustawy w dniu 31 

grudnia 2005 r., tj. przed wejściem w życie zmienianej ustawy, które nastąpiłoby 
w dniu 1 stycznia 2006 r. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Sprawiedliwości. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Kazimierz Marcinkiewicz 



P r o j e k t  

 

U S T A W A 

                                            z dnia  

 

o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych 

i  Prokuratury 

Art. 1. W ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia 

Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury (Dz. U. Nr 169, poz. 1410) w art. 19 wyrazy 

„z dniem 1 stycznia 2006 r.” zastępuje się wyrazami „z dniem 1 września 2006 r.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2005 r. 

 

UZASADNIENIE 

 

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów 

Powszechnych i Prokuratury została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 6 września 

2005 r. Nr 169 pod pozycją 1410.  

Artykuł 19 ustawy stanowi, że wchodzi ona w życie z dniem 1 stycznia 2006r., a zatem 
po upływie niecałych 4 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 18, który wszedł 
w życie w dniu 20 września 2005 r.  

Obowiązujący przepis dotyczy powołania przez Ministra Sprawiedliwości 
pełnomocnika do utworzenia Krajowego Centrum.  

Proponowana zmiana polega na przesunięciu terminu wejścia w życie ustawy o 
Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury z dnia 1 
stycznia 2006 r. na dzień 1 września 2006 r. Nowa data wejścia w życie ustawy 
związana jest z datą rozpoczęcia nowego cyklu szkoleniowego. Zmiana pozwoli więc 
na kontynuację cyklu rozpoczętego w dotychczasowej strukturze organizacyjnej 
Ministerstwa Sprawiedliwości (Departament – Centrum Szkolenia Kadr Wymiaru 
Sprawiedliwości) przez sędziów i prokuratorów, a także pozostałą kadrę sądów 
powszechnych i prokuratury. 

Wejście w życie przedmiotowej ustawy z dniem 31 grudnia 2005 r. nie narusza art. 4 
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych. 

 



Ocena Skutków Regulacji 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Powyższy projekt dotyczy funkcjonowania Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów 
Powszechnych i Prokuratury, tj. przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy z dnia 1 
stycznia 2006 r. na dzień 1 września 2006 r. 

 

 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

Powyższy projekt ze względu na swój „techniczny charakter” nie był poddany 
konsultacjom społecznym. 

3. Wpływ projektu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i 
budżety jednostek samorządu terytorialnego, rynek pracy, konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz 
sytuację i rozwój regionalny 

Brak wpływu. 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






