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Sekretarz 

Rady Ministrów 

Na podstawie § 82 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. -

Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) w załączeniu 

przekazuję projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych 

innych ustaw, z uprzejmą prośbą o umieszczenie go w porządku obrad najbliższego 

posiedzenia Rady Ministrów w dniu 7 marca 2017 r . 

Projekt został uzgodniony międzyresortowo, a następnie przekazany na posiedzenie 

Stałego Komitetu Rady Ministrów. Uwagi zgłoszone przed posiedzeniem KRM przez 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały wyjaśnione. Uwagi zgłoszone przez Prezesa 

Rządowego Centrum Legislacji oraz Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały 

częściowo uwzględnione w projekcie. W dniu 23 lutego 2017 r. na posiedzeniu Komitet Rady 

Ministrów przyjął projekt i rekomendował go Radzie Ministrów. 

Po uwzględnieniu uwag Rządowego Centrum Legislacji w dniu 3 marca 2017 r. projekt 

został zwolniony z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą. 

Projekt został umieszczony w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pod 

numerem UD 73. 

Projektjest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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l) projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i załącznikiem do uzasadnienia oraz OSR (40 egz.) 
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Projekt z dnia 3 marca 2017 r. 

USTAWA 

z dnia ...................... 2017r. 

o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw1
) 

Art. l. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 976 i 2261) wprowadza się następujące zmiany: 

l) art. l 0-12 otrzymują brzmienie: 

"Art. l O. l. Sędziowie są wybierani na czteroletnie wspólne kadencje. 

2. Sędzia może pełnić funkcję wybieranego członka Rady tylko dwie kadencje. 

Art. 11. l. Marszałek Sejmu, nie wcześniej niż na 120 i nie później niż na 90 dni 

przed upływem kadencji sędziego, członka Rady albo niezwłocznie po wygaśnięciu 

mandatu sędziego, członka Rady przed upływem kadencji obwieszcza w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" o zwalnianym miejscu 

w Radzie. 

2. W terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o zwalnianym miejscu w Radzie, 

Prezydium Sejmu lub co najmniej 50 posłów zgłasza Marszałkowi Sejmu kandydatów 

na członka Rady. 

3. W terminie, o którym mowa w ust. 2, stowarzyszenia zrzeszające sędziów mogą 

przedstawiać Marszałkowi Sejmu rekomendacje dotyczące zgłoszenia kandydatów na 

członka Rady. 

Art. 12. l. Marszałek Sejmu przedstawia Sejmowi kandydatów na wolne miejsca 

sędziów w Radzie zgłoszonych w trybie określonym w art. 11 ust. 2. 

2. Sejm wybiera sędziów do pełnienia funkcji członków Rady spośród kandydatów 

przedstawionych przez Marszałka Sejmu."; 

2) uchyla się art. 13 ; 

3) wart. 14: 

a) w ust. l uchyla się pkt 4, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

I) Niniejszą ustawą zm1ema się ustawy: ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów 
wojskowych, ustawę z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawę 
z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym. 
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"3. Wyboru nowego członka Rady dokonuje się w okresie 90 dni od dnia 

wygaśnięcia mandatu."; 

4) art. 15 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 15. Organami Rady są Przewodniczący, Prezydium Rady, Pierwsze 

oraz Drugie Zgromadzenie Rady."; 

5) w art. 16 ust. l otrzymuje brzmienie: 

" l. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz trzech członków 

Prezydium Rady. Wiceprzewodniczących wybierają, po jednym ze swego grona, 

Pierwsze oraz Drugie Zgromadzenie Rady."; 

6) wart. 17: 

a) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

"3) przewodniczą Zgromadzeniom Rady, których są członkami, z zastrzeżeniem 

art. 2lc ust. l pkt l.", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Podział czynności, o których mowa w ust. 2 pkt l i 2, między 

wiceprzewodniczących ustala Przewodniczący i informuje o tym Radę . " ; 

7) po art. 21 dodaje się art. 2la-2ld w brzmieniu: 

"Art. 2la. Rada wykonuje kompetencję, o której mowa wart. 3 ust. l pkt l , przez 

Pierwsze oraz Drugie Zgromadzenie Rady. 

Art. 21 b. l . Pierwsze Zgromadzenie Rady składa się z Ministra Sprawiedliwości, 

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego , Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

osoby powołanej przez Prezydenta oraz czterech posłów i dwóch senatorów, o których 

mowa w art. 9. 

2. Drugie Zgromadzenie Rady składa się z piętnastu sędziów, o których mowa 

wart. 11. 

Art. 21c. l. Zgromadzeniu Rady przewodniczy: 

l) Przewodniczący Rady - jeżeli jest członkiem tego Zgromadzenia; 

2) wiceprzewodniczący Rady - w pozostałych przypadkach. 

2. W razie nieobecności Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, 

posiedzeniom Zgromadzenia Rady przewodniczy oraz podpisuje uchwały Zgromadzenia 

Rady najstarszy wiekiem członek Zgromadzenia Rady. 

Art. 2ld. l. Do ważności uchwały Zgromadzenia Rady potrzebnajest obecność co 

najmniej połowy jego składu. 
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2. Zgromadzenie Rady podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, 

w głosowaniu jawnym. Na żądanie członka Zgromadzenia Rady głosowanie jest tajne. 

3. Powtórzenie głosowania może nastąpić w przypadku naruszenia zasad 

postępowania, na podstawie uchwały Zgromadzenia Rady podjętej na wniosek członka 

Zgromadzenia Rady zgłoszony najpóźniej w terminie określonym do zgłaszania 

zastrzeżeń do protokołu posiedzenia."; 

8) art. 22 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 22. l. Rada określa w regulaminie szczegółowy tryb swojego działania. 

2. Pierwsze oraz Drugie Zgromadzenie Rady określają w regulaminach 

szczegółowy tryb swojego działania, z uwzględnieniem zastosowania systemu 

teleinformatycznego obsługującego postępowanie w sprawie powołania do pełnienia 

urzędu na stanowisku sędziowskim oraz asesorskim, o którym mowa w art. 57 § 2 

ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. -Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanego dalej 

"systemem teleinformatycznym". 

3. Regulaminy Rady, Pierwszego oraz Drugiego Zgromadzenia Rady podlegają 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" ."; 

9) w art. 31 ust. l otrzymuje brzmienie: 

"l. W celu przygotowania do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady sprawy 

indywidualnej innej niż dotycząca powołania do pełnienia urzędu na stanowisku 

sędziego albo asesora sądowego Przewodniczący wyznacza zespół. W skład zespołu 

wchodzi od trzech do pięciu członków Rady."; 

l O) po art. 31 dodaje się art. 31 a i art. 31 b w brzmieniu: 

"Art. 3la. Pierwsze oraz Drugie Zgromadzenie Rady kolejno i osobno rozpatrują 

i oceniają kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów Sądu Najwyższego 

oraz stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, sądach administracyjnych 

i sądach wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych. 

Art. 31 b. l. Wydaniem przez Radę pozytywnej oceny o kandydacie, o którym 

mowa wart. 3la, jest wydanie pozytywnej oceny o kandydacie przez Pierwsze oraz 

Drugie Zgromadzenie Rady. 

2. Jeżeli Zgromadzenia Rady wydały rozbieżne oceny o kandydacie, Zgromadzenie 

Rady, które wydało ocenę pozytywną, może podjąć uchwałę o skierowaniu kandydatury 

do rozpatrzenia i oceny przez Radę w pełnym składzie. W takim przypadku wydanie 

przez Radę pozytywnej oceny o kandydacie wymaga uzyskania l 7 głosów członków 
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Rady: Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego i członków Rady wybranych spośród sędziów."; 

11) w art. 32 ust. l a otrzymuje brzmienie: 

"l a. Pisma i inne dokumenty w sprawach indywidualnych, dotyczących powołania 

do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego albo asesora sądowego, 

a także uchwały podjęte w tych sprawach, doręcza się kandydatom za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego. Doręczenie uznaje się za skuteczne z chwilą zalogowania 

się kandydata do systemu teleinformatycznego lub po upływie 14 dni od dnia 

umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym."; 

12) wart. 33 ust. l i 2 otrzymują brzmienie: 

" l. W sprawach indywidualnych Rada, Pierwsze oraz Drugie Zgromadzenie Rady 

podejmują uchwały po wszechstronnym rozważeniu sprawy, na podstawie 

udostępnionej dokumentacji oraz wyjaśnień uczestników postępowania lub innych osób, 

jeżeli zostały złożone. 

2. W uzasadnionych przypadkach Rada, Pierwsze oraz Drugie Zgromadzenie Rady 

mogą żądać osobistego stawiennictwa uczestnika postępowania lub złożenia przez niego 

pisemnych wyjaśnień, a także uzupełnienia materiałów sprawy. Przepis art. 30 

ust. 2 stosuje się odpowiednio."; 

13) uchyla się art. 34 i art. 35; 

14) art. 36 i art. 37 otrzymują brzmienie: 

"Art. 36. l. Jeżeli na stanowisko sędziowskie albo asesorskie swoje kandydatury 

zgłosiły osoby wykonujące zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza albo 

zajmujące stanowisko prokuratora, asesora prokuratorskiego, radcy lub wiceprezesa 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, o posiedzeniach Pierwszego oraz 

Drugiego Zgromadzenia Rady zawiadamia się odpowiednio: Naczelną Radę 

Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Notarialną, Prokuratora 

Kraj owego oraz Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. l, przedstawiciel Naczelnej Rady 

Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych, Krajowej Rady Notarialnej, 

Prokuratora Krajowego oraz Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 

może wziąć udział w posiedzeniach Pierwszego oraz Drugiego Zgromadzenia Rady 

z głosem doradczym. 
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Art. 37. l. Jeżeli na stanowisko sędziowskie albo asesorskie zgłosił się więcej niż 

jeden kandydat, Pierwsze oraz Drugie Zgromadzenie Rady rozpatrują i oceniają 

wszystkie zgłoszone kandydatury łącznie. W takim przypadku Rada podejmuje uchwałę 

obejmującą rozstrzygnięcia w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do 

pełnienia urzędu sędziego albo asesora sądowego w stosunku do wszystkich 

kandydatów. 

2. Imiona i nazwiska kandydatów, uchwały Pierwszego oraz Drugiego 

Zgromadzenia Rady wraz z uzasadnieniem, a także uchwałę Rady wraz z uzasadnieniem 

umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej."; 

15) wart. 43 w ust. 2 wyrazy "ust. l lub la" zastępuje się wyrazami "ust. 1". 

Art. 2. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów woj skowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 358, 2103 i 2261) wart. 10 w§ 3 uchyla się pkt 2. 

Art. 3. W ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1066 i 2261) wart. 24 w§ 4 uchyla się pkt 5 i 6. 

Art. 4. W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1254, 2103 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 38) wart. 16 w§ l : 

l) pkt l otrzymuje brzmienie: 

"l) uchwalanie regulaminów wyborów kandydatów na stanowisko sędziego Sądu 

Najwyższego oraz Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;"; 

2) uchyla się pkt 4. 

Art. 5. l. Mandat członków Krajowej Rady Sądownictwa, o których mowa wart. 187 

ust. l pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej , wybranych na podstawie 

dotychczasowych przepisów, wygasa po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. 

2. Kadencja rzecznika dyscyplinamego sędziów sądów powszechnych i asesorów 

sądowych oraz kadencja rzecznika dyscyplinamego sędziów sądów wojskowych wygasa po 

upływie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. 

Art. 6. l. Wyboru nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa w związku 

z wygaśnięciem mandatu, o którym mowa w art. 5 ust. l , dokonuje się na podstawie 

przepisów ustawy zmienianej wart. l, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że 

wyboru tego dokonuje się w okresie 30 dni od dnia wygaśnięcia mandatu. 
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2. Marszałek Sejmu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy, 

obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" 

o zwalnianych miejscach w Radzie. 

3. W terminie 21 dni od dnia obwieszczenia: 

l) Prezydium Sejmu lub co najmniej 50 posłów zgłasza Marszałkowi Sejmu kandydatów 

na członka Rady; 

2) stowarzyszenia zrzeszające sędziów mogą przedstawiać Marszałkowi Sejmu 

rekomendacje dotyczące zgłoszenia kandydatów na członka Rady. 

Art. 7. Sprawy indywidualne, dotyczące powołania do pełnienia urzędu na stanowisku 

sędziego albo asesora sądowego, wszczęte i niezakończone podjęciem przez Krajową Radę 

Sądownictwa uchwały przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, Rada rozpatruje 

ponownie na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. l w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. 

Art. 8. U stawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 




