
Warszawa, dnia 13 października 2008 r.

Opinia do ustawy

o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 274)

I. Cel i przedmiot ustawy

Opiniowana ustawa ma na celu zniesienie instytucji tzw. awansu poziomego. Istota

tej instytucji polega na tym, że sędziowie sądów rejonowych oraz sędziowie sądów

okręgowych, którzy pełnią służbę na zajmowanych stanowiskach co najmniej 15 lat i po

osiągnięciu drugiej stawki awansowej wynagrodzenia zasadniczego wykonują swoją pracę

bez zastrzeżeń, a ponadto nie zostali ukarani karą dyscyplinarną, mogą występować z

wnioskami o powołanie odpowiednio na stanowisko "sędziego sądu okręgowego w sądzie

rejonowym" albo "sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym". Stanowiska te są

równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskami odpowiednio sędziego sądu

okręgowego i sędziego sądu apelacyjnego.

Analogiczny system awansu poziomego obowiązuje w odniesieniu do prokuratorów.

W opisanym zakresie opiniowana ustawa jest powtórzeniem rozwiązań zawartych w

ustawie z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju

sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ustawę o prokuraturze oraz ustawę –

Prawo o ustroju sądów powszechnych. Rozwiązania te nie weszły w życie, ponieważ ustawa z

dnia 25 czerwca 2008 r. została zawetowana przez Prezydenta w dniu 3 lipca 2008 r., a weto

prezydenckie nie zostało przez Sejm rozpatrzone.

Opiniowana ustawa wprowadza trzecią stawkę awansową w wysokości 120% stawki

podstawowej dla danego stanowiska sędziowskiego oraz prokuratorskiego. Wynagrodzenie

zasadnicze sędziego oraz prokuratora podwyższa się do wysokości tej stawki po 15 latach

pracy na danym stanowisku. Warunkiem podwyższenia, podobnie jak w przypadku stawki

pierwszej i drugiej awansowej, jest wykonywanie pracy bez zastrzeżeń oraz nieukaranie karą

dyscyplinarną.

W myśl przepisów intertemporalnych zawartych w opiniowanej ustawie sędziowie

oraz prokuratorzy, którzy skorzystali z awansu poziomego, staną się sędziami sądów
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rejonowych i sędziami sądów okręgowych oraz prokuratorami prokuratur rejonowych i

prokuratorami prokuratur okręgowych. Ponadto zachowają oni prawo do wynagrodzenia

nabytego na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju

sądów powszechnych i niektórych innych ustaw.

Natomiast wnioski o powołanie w trybie awansu poziomego pozostawia się bez

rozpoznania.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Opiniowana ustawa została uchwalona na 24 posiedzeniu Sejmu w dniu 8

października 2008 r. Projekt ustawy został przygotowany przez grupę posłów (druk sejmowy

nr 851). W Sejmie ustawą zajmowała się Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W toku

prac w Komisji nie wprowadzono zmian do projektu poselskiego. Sejm uchwalił ustawę w

brzmieniu zawartym w sprawozdaniu Komisji (druk sejmowy nr 987).

III. Uwagi szczegółowe

Opiniowana ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.
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