
                                                                                                     

 

Druk nr 4330-A  

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 

 

 
DODATKOWE SPRAWOZDANIE  

KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 
niektórych innych ustaw i poselskim projekcie 
ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (druki nr 3655 i 3361)  
 

Sejm na 95. posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2011 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu  Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 4330 do Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu. 

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu 

w dniu 30 czerwca 2011 r.  

 

wnosi: 

 
Wysoki Sejm raczy następujące poprawki 

 
 

1) w art. 1 skreślić pkt 7; 

Uwaga: poprawki nr 1 i 2 należy głosować łącznie. 

– KP PiS 

– odrzucić 
2) w art. 1 skreślić pkt 9; 

– KP PiS 

– odrzucić 



3) w art. 1 w pkt 14 lit. d nadać brzmienie: 

„d) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Prezes sądu jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora sądu, z zastrzeżeniem 
art. 177 § 4, wykonuje w stosunku do dyrektora sądu czynności z zakresu prawa 
pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości, oraz 
co najmniej raz w roku określa potrzeby sądu konieczne dla zapewnienia 
warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd 
zadań, o których mowa w art. 1 § 2 i 3, biorąc pod uwagę przewidywany ich 
zakres.”;”; 

 

– KP PiS 

– odrzucić 
4) w art. 1 skreślić pkt 21–24; 

– KP PiS 

– odrzucić 
5) w art. 1 w pkt 40, w art. 57b § 6 nadać brzmienie: 

„§ 6. Do oceny kwalifikacji kandydata, o którym mowa w § 1, dołącza się oceny pracy 
oraz indywidualne plany rozwoju zawodowego sędziego, o których mowa w art. 
106c, a także odpisy znajdujących się w aktach osobowych sędziego prawomocnych 
wyroków orzekających karę dyscyplinarną oraz dokumentów, dotyczących zwrócenia 
uwagi lub wytknięcia uchybienia, o których mowa w art. 37 § 4 i art. 40 § 1 niniejszej 
ustawy, a także art. 65 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. 
U. Nr 240, poz. 2052, z późn. zm.1)).”; 

Uwaga: poprawki nr 5, 7 i 8 należy głosować łącznie. 

– KP PO 

– przyjąć 
6) w art. 1 w pkt 68 w lit. a § 2l nadać brzmienie: 

„§ 2l. Referendarzowi sądowemu za pracę wykonywaną poza obowiązującym go czasem 
pracy przysługuje według jego wyboru czas wolny w tym samym wymiarze albo 
wynagrodzenie, bez dodatków, o których mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy. Za 
pracę wykonaną ponad obowiązujący referendarza sądowego czas  pracy w niedzielę 
lub święto przysługuje inny dzień wolny. Przepis art. 15111 Kodeksu pracy stosuje się 
odpowiednio.”; 

– KP PO 

– przyjąć 
7) w art. 2 w pkt 7, w art. 44b ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Prokurator Generalny prowadzi wykaz, o którym mowa w ust. 1, dla prokuratorów 
Prokuratury Generalnej, Naczelny Prokurator Wojskowy – dla prokuratorów 

                                                           
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 157, poz. 

1119, z 2008 r. Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375 i Nr 219, 
poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307. 



wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, Prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej – dla prokuratorów Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, prokuratorów oddziałowych komisji ścigania zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu, prokuratorów Biura Lustracyjnego oraz 
prokuratorów oddziałowych biur lustracyjnych.”; 

– KP PO 

– przyjąć 
8) w art. 13 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Kadencje przedstawicieli zgromadzeń ogólnych sędziów sądów apelacyjnych oraz 
kadencje przedstawicieli zgromadzeń ogólnych sędziów okręgów, wybranych przed 
wejściem w życie ustawy, wygasają z upływem 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy.”; 

– KP PO 

– przyjąć 
 

 
Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 r. 
 
                           
                   Sprawozdawca                                             Przewodniczący Komisji 
 
                /-/ Jerzy Kozdroń                                                   /-/ Ryszard Kalisz 
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