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 (-)   Magd
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 (-)   Toma
 (-)   Sławo
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 (-)   Krzys
 Druk nr 4259
 Warszawa, 14 kwietnia 2011 r.

SEJM 
POLITEJ POLSKIEJ 

I kadencja  

Pan  
Grzegorz Schetyna 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
noszą projekt ustawy: 

o zmianie ustawy - Prawo o ustroju 
ądów wojskowych oraz ustawy o 
łużbie wojskowej żołnierzy 
awodowych. 

reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 
my pana posła Grzegorza Karpińskiego. 

ztof Brejza;  (-)   Piotr Cieśliński;  (-)   Andrzej Gałażewski; 
alena Gąsior-Marek;  (-)   Artur Gierada;  (-)   Mariusz Grad;  
rz Karpiński;  (-)   Krystyna Kłosin;  (-)   Magdalena Kochan; 
sz Lenz;  (-)   Arkadiusz Litwiński;  (-)   Czesław Mroczek; 
mir Neumann;  (-)   Janina Okrągły;  (-)   Leszek Redzimski; 

a Rozpondek;  (-)   Sławomir Rybicki;  (-)   Bożena Szydłowska; 
ztof Tyszkiewicz;  (-)   Robert Węgrzyn;  (-)   Wojciech Ziemniak. 













Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. 
 
BAS-WAPEiM-937/11   
  

Pan  
Grzegorz Schetyna 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Opinia  
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy 
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (przedstawiciel 

wnioskodawców: poseł Grzegorz Karpiński) 
 
 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 
roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2009 r., Nr 5, ze 
zmianami) sporządza się następującą opinię: 

 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian w ustawach: z dnia 21 

sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, 
poz. 1676, ze zmianami) oraz z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, ze zmianami). Celem 
nowelizacji jest przekazanie wykonywania zwierzchniego nadzoru nad 
organizacją i działalnością administracyjną sądów wojskowych bezpośrednio 
Ministrowi Sprawiedliwości. Dotychczas nadzór ten sprawowała komórka 
organizacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości w randze departamentu. 

Zgodnie z art. 4 projektu ustawa wejdzie w życie po upływie 2 miesięcy 
od dnia ogłoszenia z wyjątkiem art. 3 ust. 2, który wejdzie w życie po upływie 
miesiąca od dnia ogłoszenia. 

 
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
Materia, której dotyczy projekt, nie jest objęta zakresem regulacji prawa 

Unii Europejskiej. 
 
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 
Projekt nie reguluje kwestii objętych prawem Unii Europejskiej. 
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4. Konkluzje 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 

wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych nie jest 
objęty prawem UE. 

W uzasadnieniu do projektu ustawy wnioskodawcy nie zawarli, 
wymaganego przez art. 34 ust. 2 pkt 7 regulaminu Sejmu oświadczenia o 
zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej albo oświadczenia, że 
przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
 
Autor:  
Szymon Ruman  
ekspert ds. legislacji  
w Biurze Analiz Sejmowych  
 

 Akceptował: 
 Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

 
 
Michał Królikowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, sądownictwo, służba wojskowa 



Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. 
 
BAS-WAPEiM-938/11     
 

Pan  
Grzegorz Schetyna 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Opinia 
w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – 

Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Grzegorz 
Karpiński) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

 
Projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian w ustawach: z dnia 21 

sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, 
poz. 1676, ze zmianami) oraz z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, ze zmianami). Celem 
nowelizacji jest przekazanie wykonywania zwierzchniego nadzoru nad 
organizacją i działalnością administracyjną sądów wojskowych bezpośrednio 
Ministrowi Sprawiedliwości. Dotychczas nadzór ten sprawowała komórka 
organizacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości w randze departamentu. 

Projekt nie zawiera przepisów wykonujących prawo Unii Europejskiej.  
Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 

 
 
Autor:  
Szymon Ruman  
ekspert ds. legislacji  
w Biurze Analiz Sejmowych  
 

 Akceptował: 
 Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

 
 
Michał Królikowski 
 
 
 
 
 

Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, sądownictwo, służba wojskowa 
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Klub Parlamentarny
Platforma Obywatelska
Ul. Wiejska 4/6/8
00 - 902 Warszawa
tel. 22/694 2636
fax 22/694 1051
e-mail: kp-po@kluby.sejm.pl

Posel na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej

Grzegorz Karpihski

S E K R E T A R I A T
MARSZ^yC^EJMURP

1 7, 101

Warszawa, dnia 17 maja 2011 r.

Pan
Grzegorz Schetyna
Marszaiek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

W nawiazaniu do pisma z dnia 29 kwietnia 2011 r., sygn. GMS-WP-03-33/11,

jako przedstawiciel wnioskodawcow projektu o zmianie ustawy - Prawo o ustroju s$dow

wojskowych o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych, skladam uzupetnione uzasadnienie

projektu ustawy, zgodnie z wymogami okreslonymi Konstytucja^ oraz Regulaminem Sejmu.

www.klub.platforma.org



UZASADNIENIE

Przedmiotowy projekt ustawy zaklada wprowadzenie zmian w ustawach: z dnia
21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sajlow wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226,
poz. 1676, z pozn. zm.) oraz z dnia z dnia 11 wrzesnia 2003 r. o shizbie wojskowej
zomierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z pozn. zm.).

Celem projektowanych zmian jest zniesienie w powolanych ustawach instytucji
,,komorki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwosci w randze departamentu".
Wykonywanie zadan zwierzchniego nadzoru w zakresie organizacji i dzialalnosci
administracyjnej sa^dow wojskowych, ktore dotychczas w imieniu Ministra
Sprawiedliwosci realizuje ww. komorka, zostanie powierzone bezposrednio
Ministrowi Sprawiedliwosci. Rozwiajzanie takie ma na celu zachowac spqjnosc
z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sallow powszechnych (Dz. U.
Nr 98, poz. 1070, z pozn. zm.), w ktorej to brak jest odpowiednika ww. komorki
organizacyjnej dla sajdow powszechnych, a zwierzchni nadzor nad dzialalnoscia^
administracyjnq. sajdow sprawuje Minister Sprawiedliwosci osobiscie oraz przez
wlasciwa^ sluzb? nadzoru.

W konsekwencji w projekcie proponuje si? zniesienie stanowiska se_dziego komorki
organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwosci w randze departamentu, przy czym
s?dziowie zajmujajcy to stanowisko stanq. si? s?dziami wojskowego sajdu okr?gowego
(art. 3 projektu).

Wejscie w zycie projektowanej ustawy nie b?dzie mialo wpfywu na budzet panstwa
i budzety jednostek samorzajdu terytorialnego. Ponadto przedmiotowy projekt nie
b?dzie mial wplywu na rynek pracy.

Projekt ustawy nie jest obj?ty prawem Unii Europejskiej.



PRZEWODNICZA.CY
KRAJOWEJ RADY SADOWNICTWA

Nr WOK 020-42/11

Warszawa, /-/- maja 2011 r.

Dot. GMS-WP-173-91/11
SEKRETARIAT SZEFA KS

Ldz

Datawplywu..

Pan Lech CZAPLA

Szef Kancelarii Sejmu RP

19. 05. 2011

-•A
W zatajDzeniu, uprzejmie przesytam opini§ Krajowej Rady Sa_downictwa z dnia

13 maja 2011 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy -

Prawo o ustroju sa^dow wojskowych oraz ustawy o stuzbie wojskowej zolnierzy

zawodowych.
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Wiceprzewodniczawcy
Krajowej Rady Sa^downictwa

s^dzia Kbman K^ska



OPINIA
KRAJOWEJ RADY S^DOWNICTWA

z dnia 13 maja 2011 r.

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sallow
wojskowych oraz ustawy o siuzbie wojskowej zolnierzy zawodowych.

Krajowa Rada Sajdownictwa po zapoznaniu si? z przedstawionym projektem ustawy
o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sajdow wojskowych1 oraz ustawy
0 siuzbie wojskowej zolnierzy zawodowych opiniuje go pozytywnie stwierdzajajs zasadnosc
wykreslenia z tej ustawy ,,komorki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwosci w randze
departamentu".

Rada stwierdza, ze likwidacja stanowiska s?dziowsldego z art. 24 § 1 pkt 3 USW

zasluguje na pelna^ aprobat?. W tym zakresie juz w opinii z 11 marca 2010 roku Krajowa

Rada Sajdownictwa sygnalizowaia wajtpliwosci, co do konstytucyjnosci dotychczas
funkcjonujajcych przepisow umozliwiajajcych powolanie (nie delegowanie) se_dziego
wojskowego sajiu okr?gowego na stanowisko urz?dnicze w organach wladzy wykonawczej
bez zrzeczenia si? stanowiska s?dziego.

Proponowane zmiany nie mogq. tez nasuwac wajtpliwosci w plaszczyznie przepisow
art. 180 ust. 1 i 2 Konstytucji statuujajoych zasad? nieusuwalnosci s^dziow

1 wskazujajcych, ze przeniesienie s^dziego na inne stanowisko wbrew jego woli moze

nastapic jedynie na mocy orzeczenia sa^du i tylko w przypadkach okreslonych w ustawie.
W kontekscie obecnie obowiajzujajcego art. 5 § 6 USW, ustanawiajajcego reguly powolania

i odwolania s^dziego wojskowego sajiu okr^gowego na stanowiska sluzbowe w ,,komorce
organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwosci w randze departamentu", Krajowa Rada
Sajdownictwa wyraza poglajd, ze to stanowisko (rowne, ze wzgl^du
na zasady powolania, delegacji s^dziego sajdu powszechnego do Ministerstwa
Sprawiedliwosci) nie jest stanowiskiem, o ktorym mowa w art. 180 ust. 1 i 2 Konstytucji.

Przedstawiony do oceny projekt zmierza do instytucjonalnego ujednolicenia zasad
sprawowania zadan zwierzchniego nadzoru w zakresie organizacji i dzialalnosci
administracyjnej sajdow wojskowych z ustawy- Prawo o ustroju sajdow powszechnych2 oraz
umozliwi bardziej elastyczne ksztaltowanie wewn^trznej struktury Ministerstwa
Sprawiedliwosci wobec zniesienia swoistej regulacji wymuszajajcej utworzenie odrejmego
,,Departamentu Sajdow Wojskowych", co zasluguje takze na pozytywna^ocen?.

dalej: USW
dalej:USP
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Ponadto Krajowa Rada Sajdownictwa zglasza nastejpujajce uwagi:

Projektowany art. 4 § 4 USW, analogicznie do art. 178 USP, uwzgl^dniajajD przyj^te
zasady ustroju sajdow wojskowych powinien wskazywac prezesow wojskowych sajdow
okr^gowych jako podmioty wlasciwe do przedktadania Krajowej Radzie Sajdownictwa
projektow planow fmansowych, ktorych dotyczy ten przepis. Zasadne jest bezposrednie

kierowanie tych planow przez osoby zobowiajzane przepisami szczegolnymi
do opracowywania tych planow, bez zb^dnego angazowania na tym etapie Ministra
Sprawiedliwosci, co tym samym przyspieszy procedury budzetowe. Ponadto zasygnalizowac

nalezy, ze proponowana zmiana b^dzie prowadzila do koniecznosci wydania nowego
rozporzajdzenia wykonawczego do art. 4 § 6 USW. Z uwzgl^dnieniem tej uwagi art. 1 pkt 1
projektu powinien otrzymac brzmienie:

1) Art. 4 § 4 powinien otrzymac brzmienie:
„§ 4. Projekty-planow finansowych oraz plany fmansowe dla sqdow wojskowych

opracowujq prezesi tych sqdow, wedlug zasad okreslonych w odrebnych przepisach
o finansach publicznych, ktore prezesi wojskowych sqdow okr^gowych przedkladajq. Krajowej

Radzie Sqdownictwa, a ta na ich podstawie sklada wniosek do Ministra Obrony Narodowej

0 opracowanie dochodow i wydatkow sqdow wojskowych."

Biora_c pod uwage przedmiot projektu, przepisem, ktory wymaga zsynchronizowanej

nowelizacji, jest art. 5 § 2 USW, stanowia,cy o podstawowych zasadach zwierzchniego nadzoru

nad sa_dami wojskowymi w zakresie organizacji i dzialalnosci administracyjnej. Likwidacja

aktualnie funkcjonuja,cego departamentu, o ktorym mowa w art. 5 § 4 USW, poci^ga bowiern

za soba_ koniecznosc dookreslenia elementow konstrukcji instytucji od strony podmiotowej

analogicznie do rozwia_zari przyj^tych w USP. Ponadto, uwzgl?dniaja_c specyfik? sa.downictwa

wojskowego w zakresie sluzby wojskowej i zadan zwia^zanych ze sprawowaniem wymiaru

Sprawiedliwosci w Silach Zbrojnych w czasie pokoju i w okresie wojny, a zwlaszcza pelnienie

sluzby wojskowej przez s^dziow — zolnierzy oraz realizacj? zadan zwia^zanych z mobilizacja,

1 gotowoscia, bojowaj zasadne jest powierzenie prezesom sa.dow wojskowych zadan wladczych

z zakres nadzoru sprawowanego przez Ministra Obrony Narodowej. Wszelkie w tym zakresie

prawa i obowiazki wynikaja. zarowno z ustawy o powszechnym obowia^zku obrony, ustawy

o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych, a takze Konstytucji i wydanej na jej podstawie

ustawy o stanie wojennym oraz kompetencji Naczelnego Dowodztwa Sil Zbrojnych i zasad

podleglosci konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. Z tych wzgl?dow konieczna

jest zmiana rowniez art. 5 § 3 USW.

2) W art. 5 - § 2 i 3 powinny otrzymac brzmienie:

„§ 2. Zwierzchni nadzor nad sqdami wojskowymi w zakresie organizacji i dzialalnosci

administracyjnej sprawuje Minister Sprawiedliwosci osobiscie oraz przez wlasciwci sluzby
nadzoru, ktorq stanowiq se^dziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwosci w trybie
okreslonym w art. 26 § 1, § 2 i § 4.



§ 3. Nadzor w zakresie czynnej sluzby wojskowej zolnierzy pelniqcych sluzby w sqdach

wojskowych sprawuje Minister Obrony Narodowej, za posrednictwem wlasciwych prezesow
wojskowych sqdow okre_gowych."

Kolejnymi chronologicznie przepisami prawa o ustroju sajdow wojskowych

wymagajajcymi korekty w zwia^zku z koniecznosci% ujednolicenia zasad sprawowania

nadzoru (...) sq. art. 18 oraz art. 23 § 3 USW, ktorego takze dotyczy przedstawiony projekt.

Krajowa Rada Sajdownictwa proponuje szerszy zakres nowelizacji, jako konsekwencj?
przyj^tych przez projektodawc? zalozen. Z tych wzgl^dow art. 1 pkt 6 i 8 projektu powinien
otrzymac brzmienie:

3) Art. 18 powinien otrzymac brzmienie:

^rt 18. § 1. Minister Sprawiedliwosci \v porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej

po zasizgniqciu opinii Krajowej Rady Sqdownictwa ob'esla, w drodze rozporzqdzenia:

l)organizacje_ sqdow wojskowych oraz ustala regulamin wewn^trzny urze_dowania tych

sqdow;

2)szczegolowy tryb wykonywania nadzoru, o ktorym mowa w art. 5 § 2, art. 14 i art. 15;
3)szczegolowe zasady archiwizacji, niszczenia i przekazywania wlasciwym archiwom
panstwowym akt spraw sqdowych.

§ la. Minister Sprawiedliwosci w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej

po zasi$gni$ciu opinii Krajowej Rady Sqdownictwa okresli, w drodze zarzqdzenia,

organizacj^ i zakres dzialania sekretariatow sqdowych oraz innych dzialow administracji

sqdowej.

§ 2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci

po zasiejgni^ciu opinii Krajowej Rady Sqdownictwa okresla, w drodze rozporzqdzenia,
sposob wykonywania nadzoru, o ktorym mowa w art. 5 § 3.

§ 2a. Czynnosciami z zakresu nadzoru nad dziatalnosciq administracyjnq sqdow

sq w szczegolnosci:

1) wizytacja sqdu albojego niektorychjednostek organizacyjnych,

2) lustracja w sqdzie,

3) badanie toku i sprawnosci postejpowania w poszczegolnych sprawach,

4) hontrola dzialalnosci sekretariatu w sqdzie.

§ 2b. Nadzor, o ktorym mowa w art. 5 § 3 obejmuje:

1) dysponowanie etatem zolnierzy zawodowych sqdow wojskowych,
2) dzialalnosc kadrowq zolnierzy zawodowych sqdow wojskowych,

3) planowanie oraz realizacje_ dochodow i wydatkow budzetowych zwiqzanych z dzialalnosciq

sqdow wojskowych,

4) dzialalnosc mobilizacyjnq i gotowosci bojowej zolnierzy zawodowych sqdow wojskowych

oraz przygotowanie do wykonywania zadan przez sqdywojskowe w czasie wojny,

5) wyszkolenie wojskowe, Jizyczne, i dzialalnosc sportowq zolnierzy zawodowych sqdow

wojskowych,
6) dzialalnosc spoleczno — wychowawczq zolnierzy zawodowych sqdow wojskowych.



§ 2c. Czynnosci z zakresu nadzoru, o ktorych mowa w art. 5 § 2 i 3, mogq bye wykonywane

wylqcznie przez se_dziow delegowanych w trybie okreslonym w art. 26 § 1 § 2 i § 4 oraz
prezesow wojskowych sqdow okre^gowych.
§ 3. Minister Sprawiedliwosci w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, po
zasi$gni$ciu opinii Krajowej Rady Sqdownictwa okresla, w drodze rozporzqdzenia, liczbe_
s^dziow w sqdach wojskowych.";

4) Art. 23 :§ 3 powinie otrzymac brzmienie:
,,§3. Kandydatow na stanowiska se^dziow zglasza Zgromadzeniu prezes

wlasciwego wojskowego sqdu okrqgowego",

Uwzgl^dniajaj: poczynione na wst^pie uwagi dotycza.ce specyfiki stanowiska se,dziego

departamentu (faktyczne ustrojowo podobienstwo do instytucji delegowania s^dziow sa_dow

powszechnych do Ministerstwa Sprawiedliwosci) oraz dostrzegaja^c fakt, ze w mysl art. 5 § 6 USW

s^dziowie powolywani na stanowiska sluzbowe w departamencie to s^dziowie wojskowych sa_dow

okr^gowych, art. 3 projektu powinien, zdaniem Krajowej Rady Sa_downictwa, przewidywac powrot

tych s^dziow na stanowiska s^dziowskie we wlasciwych wojskowych sa_dach okr^gowych.

Z tych wzgl^dow proponuje si? wprowadzic nast?puja_ce brzmienie art. 3 i 4 projektu ustawy:

5) ,,Art. 3. 1. Z dniem wejscia w zycie ustawy:
1) znosi sie_ stanowisko se^dziego departamentu, o ktorym mowa w art. 24 § 1 pkt 3 ustawy

wskazanej w art. 1;
2) se^dziowie, zajmujqcy stanowisko, o ktorym mowa w pkt 1, powracajq na stanowisko

s^dziego sqdu okr^gowego we wlasciwych wojskowych sqdach okre_gowych.
2. Minister Sprawiedliwosci w porozumieniu w Ministrem Obrony Narodowej dokona
przesunie_cia etatow stanowisk se^dziowskich do wojskowych sqdow okr^gowych, w celu
umozliwienia powrotow ojakich mowa w ust.l pkt 2.

Art. 4. Ustawa wchodzi w zycie po uplywie 2 miesi^cy od dnia ogloszenia,".

7ZA ZGODNO^e Z ORYGINALEM

DYREKTOR
Wydziahi Organiacyinego i Kadr
Biura Krajowej

Marian Sz,
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Warszawa, dnia /j<$ maja 2011 r.

SEKRETARIAT SZEFA KS

Ldz

Datawptywu
20. 05. m

Pan
Lech CZAPLA
Szef Kancelarii Sejmu

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 kwietnia 2011 r., GMS-WP-173-91711

uprz9jmi9 informuj§, ze Sajd Najwyzszy nie zgtesza uwag do poselskiego projektu

ustawy o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sajdow wojskowych oraz ustawy o

stuzbie wojskowej zotnierzy zawodowych, poza jedna^ drobna^ uwaga_.

Mianowicie dla ujednolicenia nomenklatury w ramach jednej ustawy proponuje

si§ zmian§ w art. 70 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o ustroju sa_dow wojskowych, okresle-

nia ,,s§dzia wojskowy" na ,,s^dzia sa_du wojskowego".

Z powazaniem

Stanistaw D^BROWSKI
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