
 

SENAT  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII KADENCJA 

________________________________________________________________________________________

 Warszawa, dnia 12 sierpnia 2010 r. Druk nr 935 X 

________________________________________________________________________________________

 
DODATKOWE  SPRAWOZDANIE 

 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ 
oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) 
 

o projekcie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa 
 

Senat na 62. posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2010 r. – po przeprowadzonym drugim czytaniu – 
zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2010 r. ustosunkowały się do 
zgłoszonych w toku dyskusji wniosków. 

Komisje poparły wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 zestawienia 
wniosków i wnoszą o ich przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy oraz 
projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi 
w druku nr 935 S. 

 

W załączeniu przekazujemy informację o pozostawaniu poza obszarem regulacji prawa 
Unii Europejskiej poprawek zgłoszonych w trakcie drugiego czytania projektu ustawy. 

 

 
 Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 
 Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Ustawodawczej 
 (-) Stanisław Piotrowicz (-) Piotr Zientarski 

   

u
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 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa 

 

 

 

1)  w art. 1 oraz w tytule rozdziału 2 wyraz "właściwość" zastępuje się 

wyrazem "kompetencje"; 

 

Poprawka sen. 
L. Kieresa 
poparta przez 
połączone komisje 

2)  art. 4 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 4. 1. Do kompetencji Rady należy: 

1) rozpatrywanie i ocena kandydatów do pełnienia 

urzędu na stanowiskach sędziów Sądu 

Najwyższego oraz stanowiskach sędziowskich 

w sądach powszechnych, sądach administracyjnych 

i sądach wojskowych; 

2) przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej 

Polskiej wniosków o powołanie sędziów w Sądzie 

Najwyższym, sądach powszechnych, sądach 

administracyjnych i sądach wojskowych; 

3) uchwalanie zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i 

czuwanie nad ich przestrzeganiem; 

4) wypowiadanie się o stanie kadry sędziowskiej; 

5) wyrażanie stanowiska w sprawach dotyczących 

sądownictwa i sędziów, wniesionych pod jej obrady 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, inne 

organy władzy publicznej lub organy samorządu 

sędziowskiego; 

6) opiniowanie projektów aktów normatywnych 

dotyczących sądownictwa i sędziów, a także 

przedstawianie wniosków w tym zakresie; 

7) opiniowanie programów szkolenia w ramach 

aplikacji ogólnej i aplikacji sędziowskiej, zakresu i 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
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sposobu przeprowadzania konkursów na aplikację 

ogólną oraz egzaminów sędziowskich. 

2. Ponadto Rada wykonuje inne zadania określone 

w ustawach, a w szczególności: 

1) podejmuje uchwały w sprawach wystąpienia do 

Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności 

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej aktów 

normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one 

niezależności sądów i niezawisłości sędziów; 

2) rozpatruje wnioski o przeniesienie sędziego w stan 

spoczynku; 

3) rozpatruje wystąpienia sędziów w stanie 

spoczynku o powrót na stanowisko sędziowskie; 

4) wybiera rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów 

powszechnych i rzecznika dyscyplinarnego 

sędziów sądów wojskowych; 

5) zgłasza kandydata na stanowisko Prokuratora 

Generalnego; 

6) wskazuje trzech członków Rady Programowej 

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; 

7) wyraża opinię w sprawie powołania Dyrektora 

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury."; 

 

3)  w art. 14 w ust. 5 po wyrazie "problemów" dodaje się wyrazy 

"pojawiających się"; 

 

Poprawka sen. 
L. Kieresa 
poparta przez 
połączone komisje 

4)  art. 16 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 16. Organami Rady są Przewodniczący i Prezydium Rady."; 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

5)  w art. 18 w ust. 3 po wyrazie "Przewodniczący" dodaje się wyrazy "i 

informuje o tym Radę"; 

 

 

Poprawka sen. 
L. Kieresa 
poparta przez 
połączone komisje 
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6)  w art. 26 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

"Wysokość dodatków ustala Minister Sprawiedliwości na wniosek 

Przewodniczącego."; 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

7)  w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Uczestnika postępowania informuje się o terminie posiedzenia, 

na którym będzie rozpatrywana jego sprawa."; 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

8)  w art. 32: 

a) w ust. 1 w zdaniu pierwszym skreśla się wyraz "referentów",  

b) w ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Członkami zespołu nie mogą być sędziowie sądu, z którego 

działalnością sprawa jest związana, oraz sądu działającego 

w tym samym okręgu sądowym."; 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

9)  w art. 32 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

"O wyłączeniu decyduje Rada na wniosek członka."; 

 

Poprawka sen. 
L. Kieresa 
poparta przez 
połączone komisje 

10)  w art. 34: 

a) w ust. 1 po wyrazie "osób" dodaje się wyrazy ", jeżeli zostały 

złożone", 

b) w ust. 2: 

- w zdaniu pierwszym po wyrazie "lub" dodaje się wyrazy 

"złożenia przez niego pisemnych wyjaśnień, a także", 

- w zdaniu drugim wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami 

"ust. 2"; 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

11)  art. 35 – 38 otrzymują brzmienie: 

"Art. 35. 1. Przygotowując do rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu 

Rady kandydatów na stanowiska sędziowskie, zespół 

przyjmuje stanowisko bezwzględną większością 

głosów w obecności wszystkich swoich członków.  

2. Głosowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, 

Poprawka sen. 
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jest jawne, chyba że zespół większością głosów 

podejmie uchwałę o głosowaniu tajnym. 

3. Stanowisko zespołu w sprawach, o których mowa 

w ust. 1, wymaga uzasadnienia. 

4. Posiedzenia zespołu w sprawach, o których mowa 

w ust. 1, są protokołowane. 

Art. 36. 1. Jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż 

jeden kandydat, zespół opracowuje listę kandydatów 

wraz z rekomendacjami. 

2. Przy ustalaniu kolejności kandydatów na liście zespół 

kieruje się przede wszystkim oceną kwalifikacji 

kandydatów, a ponadto uwzględnia: 

1) doświadczenie zawodowe, opinie przełożonych, 

rekomendacje, publikacje i inne dokumenty 

dołączone do karty zgłoszenia;  

2) opinię kolegium właściwego sądu oraz ocenę 

właściwego zgromadzenia ogólnego sędziów. 

Art. 37. 1. Jeżeli na stanowisko sędziowskie swoje kandydatury 

zgłosiły osoby, wykonujące zawód adwokata, radcy 

prawnego, notariusza albo zajmujące stanowisko 

prokuratora, asesora prokuratorskiego, radcy lub 

starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa, o posiedzeniu zespołu zawiadamia się 

odpowiednio: Naczelną Radę Adwokacką, Krajową 

Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Notarialną, 

Krajową Radę Prokuratury, Prezesa Prokuratorii 

Generalnej Skarbu Państwa. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 

przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, 

Krajowej Rady Radców Prawnych, Krajowej Rady 

Notarialnej, Krajowej Rady Prokuratury, Prezesa 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa może wziąć 

udział w posiedzeniu zespołu z głosem doradczym. 
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Art. 38. 1. Jeżeli na jedno stanowisko sędziowskie zgłosił się 

więcej niż jeden kandydat, Rada rozpatruje i ocenia 

wszystkie zgłoszone kandydatury łącznie. W takim 

przypadku Rada podejmuje uchwałę obejmującą 

rozstrzygnięcia w przedmiocie przedstawienia 

wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego w 

stosunku do wszystkich kandydatów. 

2. Imiona i nazwiska kandydatów, stanowisko zespołu i 

jego uzasadnienie oraz uchwałę Rady w przedmiocie 

przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia 

urzędu sędziego wraz z uzasadnieniem umieszcza się 

w Biuletynie Informacji Publicznej."; 

 

12)  po art. 42 dodaje się art. 42a i art. 42b w brzmieniu: 

"Art. 42a. 1. Uchwały Rady w sprawach indywidualnych 

wymagają uzasadnienia. 

2. Uzasadnienie uchwały sporządza się w terminie 

miesiąca od jej podjęcia. 

3. Uchwały w sprawach indywidualnych doręcza się 

uczestnikom postępowania wraz z uzasadnieniem i 

pouczeniem o sposobie wniesienia odwołania do 

Sądu Najwyższego. 

Art. 42b. 1. Uchwała Rady staje się prawomocna, jeżeli nie 

przysługuje od niej odwołanie. 

2. Jeżeli uchwały, o której mowa w art. 38 ust. 1, nie 

zaskarżyli wszyscy uczestnicy postępowania, 

uchwała ta staje się prawomocna w części 

obejmującej rozstrzygnięcia o nieprzedstawieniu 

wniosku o powołanie do pełnienia urzędu 

sędziowskiego tych uczestników postępowania, 

którzy nie wnieśli odwołania."; 
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13)  art. 43 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 43. 1. Uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu 

Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady 

z prawem, o ile przepisy odrębne nie stanowią 

inaczej. Odwołanie nie przysługuje w sprawach 

określonych w art. 4 ust. 2 pkt 2 niniejszej ustawy 

oraz w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 

1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 

39, z późn. zm.). 

2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem 

Przewodniczącego, w terminie dwutygodniowym od 

doręczenia uchwały z uzasadnieniem. 

3. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje 

się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o 

skardze kasacyjnej. Przepisów art. 871 Kodeksu 

postępowania cywilnego nie stosuje się."; 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

14)  po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu: 

"Art. 48a. W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie 

Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052, z późn. zm.) 

w art. 31 § 7 otrzymuje brzmienie: 

"§ 7. Jeżeli z wnioskiem o przeniesienie sędziego w 

stan spoczynku wystąpiło Kolegium Sądu 

Najwyższego, odwołanie przysługuje także temu 

Kolegium.".". 

 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 
poparta przez 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


