Druk nr 2070
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKJEJ
VIII kadencja

SPRAWOZDANIE
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZIOWIEKA

o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o
Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 2002)
Sejm na 52. posiedzeniu w dniu 24 listopada 2017 r. - na podstawie art. 39 ust. 2
regulaminu Sejmu Człowieka

skierował powyższy

projekt ustawy do Komisji

Sprawiedliwości

i Praw

w celu rozpatrzenia.

Komisja

Sprawiedliwości

i Praw Człowieka po rozpatrzeniu tego projektu ustawy

na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2017 r.
wnosi:
Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy.
Komisja - zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu - przedstawia, na
wnioskodawców,

następujące

wnioski

żądanie

mniejszości:

1) w art. 1 skreślić pkt 1;

-

poseł

K. Gasiuk-Pihowicz

-

poseł

B. Dolniak

Uwaga: wnioski mniejswści nr 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 20, 22 i 23 należy głosować łącznie. leli
przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość wniosków mniejswści nr 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15 i
21.
2) w art. I

skreślić

-

poseł

B. Budka

-

poseł

K. Brejza

Uwaga: wnioski

pkt 1;

mniejswści

nr 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15 i 21

należy głosować łącznie.

leli

przyjęcie

spowoduje bezprzedmiotowość wniosku mniejszości nr 7.

3) w art. 1 pkt 2 nadać brzmienie:
„2) art. 11 otrzymuje brzmienie:
Sędziowie Sądu Najwyższego wybierają spośród sędziów

„Art. 11 1.

członka

2.

Sędziowie

tego

Naczelnego

Sądu

Sądu jednego członka

3.

Sędziowie

4.

Sędziowie sądów

Administracyjnego
Rady.

Sądu

jednego

wybierają spośród sędziów

wojewódzkich sądów administracyjnych
tych sądów jednego członka Rady.
członka

tego

Rady.

wojskowych

wybierają spośród sędziów

wybierają spośród sędziów

tych

sądów

jednego

Rady.

5.

Sędziowie sądów

wybierają spośród sędziów sądów

powszechnych

6.

Sędziowie sądów okręgowych wybierają spośród sędziów sądów

powszechnych

rejonowych
ośmiu członków Rady.

dwóch

członków

Sędziowie

Rady.

apelacyjnych wybierają
powszechnych jednego członka Rady.";";

7.

-

poseł

K. Gasiuk-Pihowicz

-

poseł

B. Dolniak

sądów

spośród

sędziów

sądów

4) w art. 1 pkt 2 nadać brzmienie:
„2) art. 11 otrzymuje brzmienie:
Sędziowie Sądu Najwyższego wybierają spośród sędziów

„Art. 11 1.

członka

2.

Sędziowie

tego

Naczelnego

Sądu

Sądu jednego członka

3.

Sędziowie

4.

Sędziowie sądów

Administracyjnego
Rady.

Sądu

jednego

wybierają spośród sędziów

wojewódzkich sądów administracyjnych
tych sądów jednego członka Rady.
członka

tego

Rady.

wojskowych

wybierają spośród sędziów

wybierają spośród sędziów

tych

sądów

jednego

Rady.

5.

Sędziowie sądów

wybierają spośród sędziów sądów

powszechnych

6.

Sędziowie sądów okręgowych wybierają spośród sędziów sądów

powszechnych

rejonowych
ośmiu członków Rady.

dwóch członków Rady.
7.

Sędziowie
sądów
apelacyjnych wybierają
powszechnych jednego członka Rady.";";

-

poseł

B. Budka

-

poseł

K. Brejza

5) w art. 1 pkt 3 nadać brzmienie:

spośród

sędziów

sądów

„3) po art. 11 dodaje

się

art. 1 la w brzmieniu:

„Art. 1 la. 1. Właściwym do przeprowadzenia wyborów i powołania komisji wyborczej
dla wyborów, o których mowa w art. 11 ust. 1, 5-7,jest Pierwszy Prezes Sądu
Najwyższego.

2.

Właściwym

do przeprowadzenia wyborów i powołania komisji wyborczej dla
wyborów, o których mowa w art. 11 ust. 2, jest Prezes Naczelnego Sądu
Administracyj nego.

3.

Właściwym

4.

Właściwym

5.

Właściwy

do przeprowadzenia wyborów i powołania komisji wyborczej dla
wyborów, o których mowa w art. 11 ust. 3, jest Prezes Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie.

do przeprowadzenia wyborów i powołania komisji wyborczej dla
wyborów, o których mowa w art. 11 ust. 4, jest prezes wojskowego sądu
okręgowego przewodniczący Zgromadzenia Sędziów Sądów Wojskowych.
do przeprowadzenia wyborów Prezes dokonuje ogłoszenia o
wyborach, wyznaczając w nim miesięczny termin do zgłaszania kandydatur,
poprzez obwieszczenie w Monitorze Polskim.";";

-

poseł

K. Gasiuk-Pihowicz

-

poseł

B. Dolniak

6) w art. 1 pkt 3 nadać brzmienie:
„3) po art. 11 dodaje

się

art. 1 la w brzmieniu:

„Art. I la. 1. Właściwym do przeprowadzenia wyborów i powołania komisji wyborczej
dla wyborów, o których mowa w art. 11 ust. 1, 5-7, jest Pierwszy Prezes Sądu
Najwyższego.

2.

Właściwym

do przeprowadzenia wyborów i powołania komisji wyborczej dla
wyborów, o których mowa w art. 11 ust. 2, jest Prezes Naczelnego Sądu
Administracyjnego.

3.

Właściwym

4.

Właściwym

5.

Właściwy

do przeprowadzenia wyborów i powołania komisji wyborczej dla
wyborów, o których mowa w art. 11 ust. 3, jest Prezes Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie.
do przeprowadzenia wyborów i powołania komisji wyborczej dla
wyborów, o których mowa w art. 11 ust. 4, jest prezes wojskowego sądu
okręgowego przewodniczący Zgromadzenia Sędziów Sądów Woj skowych.

do przeprowadzenia wyborów Prezes dokonuje ogłoszenia o
wyborach, wyznaczając w nim miesięczny termin do zgłaszania kandydatur,
poprzez obwieszczenie w Monitorze Polskim.";";

-

poseł

B. Budka

-

poseł

K. Brejza

7) w art. 1 w pkt 3 w art. I la w ust. 5 dodać zdanie trzecie w brzmieniu:
„Kandydatem nie może być sędzia delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości ani
jednostek podległych Ministrowi Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych
lub Kancelarii Prezydenta.";

-

poseł

K. Gasiuk-Pihowicz

8) w art. 1 pkt 4

nadać

brzmienie:

"1) art. 12 otrzymuje brzmienie:
członka

"Art. 12. 1. Kandydatem na

Najwyższego, może być

Rady, wybieranym przez
sędzia tego Sądu.

2. Kandydatem na członka Rady, wybieranym przez
Administracyjnego, może być sędzia tego Sądu.

Sędziów

3. Kandydatem na członka Rady, wybieranym przez
sądów
administracyjnych może być sędzia
administracyjnego.
4. Kandydatem na

członka

może być sędzia

5. Kandydatem na

członka

6. Kandydatem na
7. Kandydatem na

Rady, wybieranym przez
powszechnego.

członka

może być sędzia sądu

Rady, wybieranym przez
powszechnego.

członka

może być sędzia

Rady, wybieranym przez
sądu powszechnego.

Naczelnego

Sądu

Sądu

sędziów

wojewódzkich
wojewódzkiego sądu

sędziów sądów

Rady, wybieranym przez
sądu wojskowego.

może być sędzia sądu

Sędziów

wojskowych,

sędziów sądów

rejonowych,

sędziów sądów okręgowych,

sędziów sądów

apelacyjnych,

8. Kandydatem na członka Rady, o którym mowa w ust. 1-7, nie może być sędzia,
który jest albo był w okresie dwóch lat przed dniem ogłoszenia wyborów
delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie
Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi
Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanej, Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej albo urzędzie obsługującym ministra właściwego
do spraw zagranicznych.
9. Uprawnionymi do
ust. 1-4 i 7 są:
a)

zgłoszenia

dziesięciu sędziów sądu,

uprawnionymi do

kandydatur na

członków

Rady, wymienionych w

którzy w dniu zgłaszania kandydatury są
nad wyborem tego członka Rady,

sędziami

głosowania

b) Rzecznik Praw Obywatelskich,
c) Naczelna Rada Adwokacka,
d) Krajowa Rada Radców Prawnych,
e) Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym,
f) rada wydziału prawa uczelni publicznej,
g) grupa co najmniej dwóch
do Sejmu.
10. Uprawnionymi do
ust. 5, są:
a)

zgłoszenia

pięćdziesięciu sędziów,
członka

tysięcy

obywateli,

mających

prawo wybierania

kandydatur na członków Rady, wymienionych w

uprawnionych do

Rady,

b) Rzecznik Praw Obywatelskich,

głosowania

nad wyborem tego

c) Naczelna Rada Adwokacka,
d) Krajowa Rada Radców Prawnych,
e) Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym,
t) rada wydziału prawa uczelni publicznej,
g) grupa co najmniej dwóch
do Sejmu.
11. Uprawnionymi do
ust. 6, są:

zgłoszenia

tysięcy

obywateli,

mających

prawo wybierania

kandydatur na członków Rady, wymienionych w

a) trzydziestu sędziów, uprawnionych do
członka Rady,

głosowania

nad wyborem tego

b) Rzecznik Praw Obywatelskich,
c) Naczelna Rada Adwokacka,
d) Krajowa Rada Radców Prawnych,
e) Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym,
t) rada wydziału prawa uczelni publicznej,
g) grupa co najmniej dwóch
do Sejmu.

tysięcy

obywateli,

mających

prawo wybierania

12. Podpisy pod zgłoszeniem kandydatury mogą być zbierane od dnia ogłoszenia
wyborów. Kandydatury podlegają zgłoszeniu prezesowi sądu właściwemu do
przeprowadzenia wyborów najpóźniej w terminie miesiąca od ogłoszenia
wyborów przez właściwego prezesa, który przeprowadza wybory. Do
zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata. Dopuszczalne jest
kilkukrotne zgłoszenie tej samej kandydatury przez różne uprawmone
podmioty.
13.

Właściwy

prezes sądu, po upływie terminu do zgłaszania kandydatów
w terminie 7 dni ich imienną listę, którą ogłasza publicznie w
drodze obwieszczenia, zamieszczonego na stronie internetowej sądu oraz
przygotowuje karty do głosowania stanowiące druki ścisłego zarachowania w
ilości odpowiadającej liczbie sędziów posiadających czynne prawo wyborcze.
Na liście oraz kartach do głosowania umieszcza się informację o podmiocie
lub podmiotach, które zgłosiły kandydata.
sporządza

14.

Właściwy

prezes sądu w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów, o
której mowa w ust. 13, w drodze zarządzenia powołuje komisję wyborczą
składającą się z pięciu sędziów z wyłączeniem sędziów kandydujących do
Rady oraz wyznacza datę wyborów przypadającą najpóźniej na 1 miesiąc
przed upływem kadencji członka Rady, o czym informuje w drodze
obwieszczenia, zamieszczonego na stronie internetowej sądu. W zarządzeniu
prezes sądu wyznacza przewodniczącego komisji wyborczej.
o których mowa w ust. 13, przekazywane są prezesom
sądów w siedzibach których przeprowadzane są wybory, w ilości
odpowiadającej liczbie sędziów posiadających czynne prawo wyborcze.

15. Karty do

głosowania,

16. W wypadku, gdy prezes sądu nie może wykonywać czynności przewidzianych
w procesie wyborczym zastępuje go najstarszy służbą sędzia tego sądu.
17. Minister

Sprawiedliwości określi

w drodze

rozporządzenia

sposób

głosowania

oraz wzory: listy poparcia, karty do głosowania, listy uprawnionych do
głosowania, protokołu wyborczego oraz obwieszczeń, o których mowa w ust.
12 i 13, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnego i efektywnego
przeprowadzenia głosowania.
18.

Przewodniczący

Krajowej Rady Sądownictwa, w porozumieniu z prezesem
sądu organizującego wybory, organizuje co najmniej tydzień przed wyborami
publiczne wysłuchanie kandydatów, obejmujące ich wystąpienie i możliwość
zadawania pytań przez zainteresowanych obywateli. Formę i porządek
wysłuchania publicznego określa uchwała Krajowej Rady Sądownictwa. Z
wysłuchania publicznego prowadzi się internetową transmisję, a jego zapis
wideo zamieszcza się na stronie Rady.'';";

-

poseł

K. Gasiuk-Pihowicz

-

poseł

B. Dolniak

9) w art. 1 pkt 4 nadać brzmienie:
„4) art. 12 otrzymuje brzmienie:
członka

„Art. 12. 1 Kandydatem na

Najwyższego, może być sędzia

2. Kandydatem na członka Rady, wybieranym przez
Administracyjnego, może być sędzia tego Sądu.

Sędziów

3. Kandydatem na członka Rady, wybieranym przez
sądów
administracyjnych może być sędzia
administracyjnego.
4. Kandydatem na

członka

może być sędzia sądu

5. Kandydatem na
może być

może być

Naczelnego

Sądu

sędziów

wojewódzkich
wojewódzkiego sądu
wojskowych,

członka

sędziów sądów

członka

sędziów sądów okręgowych,

Rady, wybieranym przez
sędzia sądu powszechnego.

7. Kandydatem na członka Rady, wybieranym przez
może być sędzia sądu powszechnego.
8. Uprawnionymi do
ust. 1-4 i 7 są:
a)

Sądu

sędziów sądów

Rady, wybieranym przez
wojskowego.

Rady, wybieranym przez
sędzia sądu powszechnego.

6. Kandydatem na

Sędziów

Rady, wybieranym przez
tego Sądu.

zgłoszenia

dziesięciu sędziów sądu,

uprawnionymi do

kandydatur na

sędziów sądów

członków

rejonowych,

apelacyjnych,

Rady, wymienionych w

którzy w dniu zgłaszania kandydatury są sędziami
nad wyborem tego członka Rady,

głosowania

b) Rzecznik Praw Obywatelskich,
c) Naczelna Rada Adwokacka.
d) Krajowa Rada Radców Prawnych,
e) Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym,
t) rada wydziału prawa uczelni publicznej,

g) grupa co najmniej dwóch
do Sejmu.
9. Uprawnionymi do

zgłoszenia

tysięcy

obywateli,

kandydatur na

mających

członków

prawo wybierania

Rady, wymienionych w

ust. 5 są:
a)

pięćdziesięciu sędziów,
członka

uprawnionych do

głosowania

nad wyborem tego

Rady,

b) Rzecznik Praw Obywatelskich,
c) Naczelna Rada Adwokacka,
d) Krajowa Rada Radców Prawnych,
e) Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym,
f) rada wydziału prawa uczelni publicznej,

g) grupa co najmniej dwóch
do Sejmu.
1O. Uprawnionymi do
ust. 6, są:

zgłoszenia

tysięcy

obywateli,

mających

prawo wybierania

kandydatur na członków Rady, wymienionych w

a) trzydziestu sędziów, uprawnionych do
członka Rady,

głosowania

nad wyborem tego

b) Rzecznik Praw Obywatelskich,
c) Naczelna Rada Adwokacka,
d) Krajowa Rada Radców Prawnych,
e) Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym,
f) rada wydziału prawa uczelni publicznej,

g) grupa co najmniej dwóch
do Sejmu.

tysięcy

obywateli,

mających

prawo wybierania

11. Podpisy pod zgłoszeniem kandydatury mogą być zbierane od dnia ogłoszenia
wyborów. Kandydatury podlegają zgłoszeniu prezesowi sądu właściwemu do
przeprowadzenia wyborów najpóźniej w terminie miesiąca od ogłoszenia
wyborów przez właściwego prezesa, który przeprowadza wybory. Do
zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata. Dopuszczalne jest
kilkukrotne zgłoszenie tej samej kandydatury przez różne uprawmone
podmioty.
12.

Właściwy

prezes sądu, po upływie terminu do zgłaszania kandydatów
sporządza w terminie 7 dni ich imienną listę, którą ogłasza publicznie w
drodze obwieszczenia, zamieszczonego na stronie internetowej sądu oraz
przygotowuje karty do głosowania stanowiące druki ścisłego zarachowania w
ilości odpowiadającej liczbie sędziów posiadających czynne prawo wyborcze.
Na liście oraz kartach do głosowania umieszcza się informację o podmiocie
lub podmiotach, które zgłosiły kandydata.

13.

Właściwy

prezes sądu w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów, o
której mowa w ust. 12, w drodze zarządzenia powołuje komisję wyborczą
składającą się z pięciu sędziów z wyłączeniem sędziów kandydujących do
Rady oraz wyznacza datę wyborów przypadającą najpóźniej na 1 miesiąc
przed upływem kadencji członka Rady, o czym informuje w drodze
obwieszczenia, zamieszczonego na stronie internetowej sądu. W zarządzeniu
prezes sądu wyznacza przewodniczącego komisji wyborczej.

14. Karty do
sądów

głosowania,

w

o których mowa w ust. 12, przekazywane są prezesom
siedzibach których przeprowadzane są wybory, w ilości

odpowiadającej

liczbie

sędziów posiadających

czynne prawo wyborcze.

15. W wypadku, gdy prezes sądu nie może wykonywać czynności przewidzianych
w procesie wyborczym zastępuje go najstarszy służbą sędzia tego sądu.
16. Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia sposób głosowania
oraz wzory: listy poparcia, karty do głosowania, listy uprawnionych do
głosowania, protokołu wyborczego oraz obwieszczeń, o których mowa w ust.
12 i 13, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnego i efektywnego
przeprowadzenia głosowania.
17.

Przewodniczący

Krajowej Rady Sądownictwa, w porozumieniu z prezesem
wybory, organizuje co najmniej tydzień przed wyborami
publiczne wysłuchanie kandydatów, obejmujące ich wystąpienie i możliwość
zadawania pytań przez zainteresowanych obywateli. Formę i porządek
wysłuchania publicznego określa uchwała Krajowej Rady Sądownictwa. Z
wysłuchania publicznego prowadzi się internetową transmisję, a jego zapis
wideo zamieszcza się na stronie Rady.";";
sądu organizującego

-

poseł

B. Budka

-

poseł

K. Brejza

1O) po pkt 4 dodać pkt 4a w brzmieniu:
„4a) po art. 12 dodaje

się

art. l 2a w brzmieniu:

„Art. l 2a. 1. Kandydat na
zaufania.
2. O ustanowieniu

członka

Rady,

może ustanowić spośród sędziów męża

męża

sądu właściwego

zaufania kandydat na członka Rady zawiadamia prezesa
do przeprowadzenia wyborów.

3. Prezes sądu właściwy do przeprowadzenia wyborów oraz prezes sądu, w
którym pełni służbę kandydat na członka Rady, udostępniają kandydatowi
stronę internetową sądu na potrzeby związane z wyborami.";";
-

poseł

K. Gasiuk-Pihowicz

-

poseł

B. Dolniak

11) w art. 1 po pkt 4 dodać pkt 4a w brzmieniu:
„4a) po art. 12 dodaje

się

art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. 1. Kandydat na
zaufania.
2. O ustanowieniu

członka

męża

Rady,

może ustanowić spośród sędziów męża

zaufania kandydat na

członka

Rady zawiadamia prezesa

właściwego sądu.

3. Prezes sądu właściwy do przeprowadzenia wyborów oraz prezes sądu, w
którym pełni służbę kandydat na członka Rady, udostępniają kandydatowi
stronę internetową sądu na potrzeby związane z wyborami.";";
-

poseł

B. Budka

-

poseł

K. Brejza

12) po pkt 4a dodać pkt 4b w brzmieniu:

„4b) art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. 1. Wybory członków Rady wymienionych w art. 11 są bezpośrednie i odbywają
się w głosowaniu tajnym. Sędziowie obowiązani są brać udział w wyborach.
sędzia,

2.

Czynne prawo wyborcze posiada
we właściwym sądzie.

3.

W tych samych wyborach głosować

4.

Wybory

który w dniu wyborów

można

pełni służbę

tylko jeden raz.

członków

najpóźniej

Rady, o których mowa w art. 11, przeprowadza
na miesiąc przed upływem kadencji członka Rady.

się

5.

Wybory przeprowadza się w siedzibach sądów. Prezes każdego z sądów w
których przeprowadzane są wybory zapewnia ich prawidłowy przebieg oraz
sporządza listę uprawnionych do głosowania.

6.

Głosować można

na tylu kandydatów z listy, ile miejsc jest obsadzanych w

wyniku wyborów.
7.

Oddane w wyborach głosy wraz z niewykorzystanymi kartami do głosowania
oraz listą głosujących przekazywane są bezzwłocznie komisji wyborczej.

8.

W dniu głosowania w siedzibie sądu oraz podczas wszystkich czynności
komisji wyborczej mają prawo być obecni, mężowie zaufania. Mąż zaufania
ma prawo złożyć zastrzeżenia do protokołu komisji wyborczej.

9.

Komisja wyborcza w terminie 3 dni od daty wyborów, dokonuje obliczenia
wyborczy i ogłasza publicznie wyniki w drodze
obwieszczenia zamieszczonego na stronie internetowej sądu, którego prezes
jest właściwy do przeprowadzenia wyborów.
głosów, sporządza protokół

1O.

Członkiem

Rady zostaje sędzia, który uzyskał najwięcej głosów spośród
wszystkich kandydatów i odpowiednio kolejni sędziowie w przypadku
większej liczby miejsc obsadzanych w wyniku wyborów.

11. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby
Rady zostaje sędzia starszy służbą.
12.

głosów członkiem

Sędzia,

który nie został Członkiem Rady, a uzyskał kolejno największą liczbę
zostaje członkiem rezerwowym. Zostaje on członkiem Rady w
przypadku wygaśnięcia mandatu sędziego wraz z nim wybieranego, na czas
do końca jego kadencji.";";
głosów

-

poseł

K. Gasiuk-Pihowicz

-

poseł

B. Dolniak

13) w art. 1 po pkt 4a dodać pkt 4b w brzmieniu:
„4b) art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. 1. Wybory członków Rady wymienionych w art. 11 są bezpośrednie i odbywają
się w głosowaniu tajnym. Sędziowie obowiązani są brać udział w wyborach.
2. Czynne prawo wyborcze posiada sędzia, który w dniu wyborów pełni

służbę

we

właściwym sądzie.

3. W tych samych wyborach głosować
4. Wybory

członków

najpóźniej

można

tylko jeden raz.

Rady, o których mowa w art. 11, przeprowadza
na miesiąc przed upływem kadencji członka Rady.

się

5. Wybory przeprowadza się w siedzibach sądów. Prezes każdego z sądów w
których przeprowadzane są wybory zapewnia ich prawidłowy przebieg oraz
sporządza listę uprawnionych do głosowania.
6.

Głosować można

na tylu kandydatów z listy, ile miejsc jest obsadzanych w
wyniku wyborów.

7. Oddane w wyborach głosy wraz z niewykorzystanymi kartami do głosowania
oraz listą głosujących przekazywane są bezzwłocznie komisji wyborczej.
8. W dniu głosowania w siedzibie sądu oraz podczas wszystkich czynności
komisji wyborczej mają prawo być obecni, mężowie zaufania. Mąż zaufania
ma prawo złożyć zastrzeżenia do protokołu komisji wyborczej.
9. Komisja wyborcza w terminie 3 dni od daty wyborów, dokonuje obliczenia
głosów, sporządza protokół wyborczy i ogłasza publicznie wyniki w drodze
obwieszczenia zamieszczonego na stronie internetowej sądu.
1O.

Członkiem Rady zostaje sędzia, który uzyskał najwięcej głosów spośród
wszystkich kandydatów i odpowiednio kolejni sędziowie w przypadku
większej liczby miejsc obsadzanych w wyniku wyborów.

11. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby
Rady zostaje sędzia starszy służbą.";";
-

poseł

B. Budka

-

poseł

K. Brejza

głosów członkiem

14) w art. 1 po pkt 4b dodać pkt 4c w brzmieniu:
,Ac) po art. 13 dodaje
„Art. 13a. 1.

się

Sędzia

art. 13a w brzmieniu:
ma prawo

dokonać

kontroli

prawidłowości

właściwego sądu niezwłocznie udostępnia sędziemu
związane

wyborów. Prezes
wszelkie dokumenty

z procesem wyborczym.

2. W terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia wyników wyborów sędzia
może wnieść do Sądu Najwyższego protest przeciwko ważności wyboru
członka Rady.
3.

Sąd Najwyższy

rozpoznaje protesty wyborcze w postępowaniu nieprocesowym,
30 dni po upływie terminu do wnoszenia protestów, w składzie 3
sędziów, z udziałem przewodniczącego właściwej komisji wyborczej lub jego
zastępcy. Orzekając o nieważności wyboru członka Rady Sąd Najwyższy
stwierdza wygaśnięcie mandatu oraz postanawia o przeprowadzeni u wyborów
ponownych w całości lub o ponownym przeprowadzeniu niektórych
czynności wyborczych.";";
w

ciągu

-

poseł

K. Gasiuk-Pihowicz

-

poseł

B. Dolniak

15) w art. 1 po pkt 4b dodać pkt 4c w brzmieniu:
„4c) po art. 13 dodaje
„Art. 13a. 1.

się

Sędzia

art. 13a w brzmieniu:
ma prawo

dokonać

kontroli

prawidłowości

właściwego sądu bezzwłocznie udostępnia sędziemu
związane

z procesem wyborczym.

wyborów. Prezes
wszelkie dokumenty

2. W terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia wyników wyborów sędzia
może wnieść do Sądu Najwyższego protest przeciwko ważności wyboru
członka Rady.
3.

Sąd Najwyższy

rozpoznaje protesty wyborcze w postępowaniu nieprocesowym.
w ciągu 30 dni po upływie terminu do wnoszenia protestów, w składzie 3
sędziów, z udziałem przewodniczącego właściwej komisji wyborczej lub jego
zastępcy. Orzekając o nieważności wyboru członka Rady Sąd Najwyższy
stwierdza wygaśnięcie mandatu oraz postanawia o przeprowadzeniu wyborów
ponownych w całości lub o ponownym przeprowadzeniu niektórych
czynności wyborczych.";";

-

poseł

B. Budka

-

poseł

K. Brejza

16) w art. 1 pkt 6 nadać brzmienie:
„6) po art. 20 dodaje

się

art. 20a w brzmieniu:

„Art. 20a. 1. Posiedzenia plenarne Rady są jawne, chyba
okoliczności Rada postanowi inaczej.
2.

Jawność posiedzeń

plenarnych zapewnia
za pośrednictwem Internetu.".";

-

poseł

K. Gasiuk-Pihowicz

-

poseł

B. Dolniak

się

że

przez

ze

względu

na szczególne

udostępnienie

ich transmisji

17) w art. 1 pkt 7 nadać brzmienie:
„ 7) w art. 21 po ust. 2 dodaje

się

ust. 2a-2d w brzmieniu:

„2a. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może zarządzić
przeprowadzenie głosowania w trybie obiegowym za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Przewodniczący Rady przekazuje materiały zawierające dane
osobowe w sposób zapewniający ich ochronę, a także zawiadamia członków Rady o
sposobie oddania głosu oraz o nieprzekraczalnym terminie, w którym oświadczenie
o oddaniu głosu „za", głosu „przeciw" albo o wstrzymaniu się od głosu powinno
zostać
przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany przez
Przewodniczącego Rady.
2b. W przypadku podejmowania
głosowania tajnego.
2c.

uchwał

w trybie obiegowym, nie

można zarządzić

Głosowanie

w trybie obiegowym jest skuteczne, jeżeli w terminie wyznaczonym
dla zajęcia stanowiska głos odda co najmniej połowa członków Rady.

2d. Głosowanie w trybie obiegowym nie
indywidualnej.".";
-

poseł

K. Gasiuk-Pihowicz

-

poseł

B. Dolniak

18) w art. 1 pkt 8 nadać brzmienie:

może

być

zarządzone

w sprawie

„8) po art. 22 dodaje

się

art. 22a w brzmieniu:

„Art. 22a. 1. Przy Radzie
2. W skład Rady

działa

Rada

Społeczna.

Społecznej wchodzą:

1) osoba wskazana przez Naczelną
2)

Radę Adwokacką;

osoba wskazana przez Krajową Radę Radców Prawnych;

3) osoba wskazana przez Krajową Radę

Komorniczą;

4)

osoba wskazana przez Krajową Radę Notarialną;

5)

osoba reprezentująca rady wydziałów prawa uczelni publicznych;

6)

osoba wyznaczona przez Rzecznika Praw Obywatelskich;

7)

pięciu

przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Kadencja członków Rady Społecznej jest wspólna i trwa 4 lata. Do wygaśnięcia
mandatu członka Rady Społecznej przepisy art. 14 stosuje się odpowiednio.
4. Rada Społeczna zapewnia bezpośredni przejaw udziału i kontroli społeczeństwa
obywatelskiego i przedstawicieli zawodów prawniczych w procesie nominacji
sędziów oraz czuwaniu nad niezawisłością sędziów i niezależnością sądów.
Rada Społeczna jest podmiotem opiniodawczo - doradczym współdziałającym
z Radą. Przedstawiciele Rady Społecznej mogą brać udział w posiedzeniach
Rady.
5. Rada Społeczna
i zastępcę.
6. Rada

spośród

Społeczna określa

-

poseł

K. Gasiuk-Pihowicz

-

poseł

B. Dolniak

swoich

członków

w regulaminie

wybiera swojego

szczegółowy

Przewodniczącego

tryb swojego

działania.'·;";

19) w art. 1 w pkt 1O:
skreślić

a)

lit. a i c,

b) lit. b nadać brzmienie:
„b) po ust. 1 dodaje

się

ust. I a w brzmieniu:

„la. W skład zespołu wchodzi nie mniej
nie mogą być wyłącznie sędziowie.".";
-

poseł

K. Gasiuk-Pihowicz

-

poseł

B. Dolniak

niż

dwóch

sędziów. Członkami zespołu

20) art. 6 nadać brzmienie:
„Art. 6. W razie zwolnienia członkostwa w Radzie przez wybranego na podstawie
poprzednio obowiązujących przepisów sędziego Sądu Najwyższego oraz
sędziego sądu apelacyjnego i niedokonania wyboru nowego członka Rady
przed wejściem w życie ustawy, na ich miejsce dokonuje się wyboru
członków Rady, o których mowa w art. 11 ust. 6, a następnie członka Rady, o
którym mowa w art. 11 ust. 7.";

-

poseł

K. Gasiuk-Pihowicz

-

poseł

B. Dolniak

21)

skreślić

art. 7;

-

poseł

B. Budka

-

poseł

K. Brejza

22) art. 7 nadać brzmienie:
„Art. 7. W razie zwolnienia, po wejściu w życie ustawy, członkostwa w Radzie przez
wybranego na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów sędziego
sądu
administracyjnego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego i
niedokonania wyboru nowego członka Rady przed wejściem w życie ustawy,
na ich miejsce dokonuje się wyboru członka Rady, o którym mowa w art. 11
ust. 3, a w następnej kolejności wyboru członka Rady, o którym mowa w art.
11 ust. 2. ";

-

poseł

K. Gasiuk-Pihowicz

-

poseł

B. Dolniak

23) po art. 7 dodać art. 7a w brzmieniu:
„7a. W razie zwolnienia, po wejściu w życie ustawy, członkostwa w Radzie przez
wybranego na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów sędziego sądu
okręgowego lub rejonowego i niedokonania wyboru nowego członka Rady przed
wejściem w życie ustawy, na ich miejsce dokonuje się wyboru członków Rady, o
których mowa w art. 11 ust. 5.";

-

poseł

K. Gasiuk-Pihowicz

-

poseł

B. Dolniak

24) w art. 8 wyraz „14"

-

poseł

zastąpić

K. Gasiuk-Pihowicz

wyrazem „90".

Warszawa, dnia 28 listopada 2017 r.

Sprawozdawca

/-/Waldemar Buda

Przewodniczący

/-/

Stanisław

Komisji

Piotrowicz
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Projekt
U S T AWA
z dnia ………………… 2017 r.
o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U.
z 2016 r. poz. 976 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1139, 1183 i 1452) wprowadza się
następujące zmiany:
1)

po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:
„Art. 9a. 1. Sejm wybiera spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów
powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych piętnastu członków
Rady na wspólną czteroletnią kadencję.
2. Dokonując wyboru, o którym mowa w ust. 1, Sejm, w miarę możliwości,
uwzględnia potrzebę reprezentacji w Radzie sędziów poszczególnych rodzajów i
szczebli sądów.
3. Wspólna kadencja nowych członków Rady wybranych spośród sędziów
rozpoczyna się z dniem następującym po dniu, w którym dokonano wyboru
ostatniego z nich. Członkowie Rady poprzedniej kadencji pełnią swoje funkcje do
dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji nowych członków Rady.”;

2)

uchyla się art. 11;

3)

po art. 11 dodaje się art. 11a–11e w brzmieniu:
„Art. 11a. 1. Marszałek Sejmu, nie wcześniej niż na sto dwadzieścia i nie
później niż na dziewięćdziesiąt dni przed upływem kadencji członków Rady
wybranych

spośród

sędziów

obwieszcza

w Dzienniku

Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” o rozpoczęciu procedury zgłaszania
kandydatów na członków Rady.
2. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydata na członka Rady jest
grupa co najmniej:

1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów
wojskowych, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, 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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1)

dwóch tysięcy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli
osiemnaście lat, mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z
pełni praw publicznych;

2)

dwudziestu pięciu sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych lub
notariuszy.
3. Jedno zgłoszenie może dotyczyć wyłącznie jednego kandydata na członka

Rady.
4. Kandydata na członka Rady zgłasza się Marszałkowi Sejmu, w terminie
trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1.
5. Zgłoszenie kandydata obejmuje informacje o kandydacie, pełnionych
dotychczas funkcjach i działalności społecznej oraz innych istotnych zdarzeniach
mających miejsce w trakcie pełnienia przez kandydata urzędu sędziego. Do
zgłoszenia dołącza się zgodę sędziego na kandydowanie.
6. Prezes sądu właściwego dla zgłoszonego kandydata, na wniosek Marszałka
Sejmu, sporządza, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wniosku, informację
o dorobku orzeczniczym kandydata, obejmującą doniosłe społecznie lub
precedensowe orzeczenia, a także istotne informacje dotyczące kultury
urzędowania, przede wszystkim ujawnione podczas wizytacji i lustracji. W
przypadku gdy zgłoszenie dotyczy prezesa sądu:
1)

rejonowego i okręgowego – informację tę sporządza prezes sądu wyższej
instancji;

2)

apelacyjnego – informację tę sporządza wiceprezes sądu apelacyjnego.
7. W przypadku, gdy prezes sądu właściwego dla zgłoszonego kandydata,

prezes sądu wyższej instancji albo wiceprezes sądu apelacyjnego nie sporządzi
informacji o dorobku orzeczniczym kandydata w terminie, o którym mowa w ust.
6, informację tę sporządza kandydat. Kopię sporządzonej przez siebie informacji o
dorobku orzeczniczym kandydat przekazuje prezesowi sądu właściwego dla
zgłoszonego kandydata, prezesowi sądu wyższej instancji albo wiceprezesowi sądu
apelacyjnego.
Art. 11b. 1. Zgłoszenia kandydata dokonuje na piśmie pełnomocnik.
Pełnomocnikiem jest osoba wskazana w pisemnym oświadczeniu pierwszych
piętnastu osób z wykazu.
2. Do zgłoszenia kandydata przez podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2
pkt 1, załącza się wykaz obywateli popierających zgłoszenie, zawierający ich
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imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL i
własnoręcznie złożone podpisy.
3. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości złożenia wymaganej liczby
podpisów Marszałek Sejmu, w terminie trzech dni od dnia otrzymania zgłoszenia,
zwraca się na piśmie do Państwowej Komisji Wyborczej o stwierdzenie, czy
złożono wymaganą liczbę podpisów.
4. Państwowa Komisja Wyborcza w postępowaniu stwierdza, czy złożono
wymaganą liczbę podpisów w terminie czternastu dni od dnia otrzymania pisma
Marszałka Sejmu.
5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 4, okaże
się, że liczba prawidłowo złożonych podpisów przez obywateli popierających
zgłoszenie jest mniejsza niż wymagana, Marszałek Sejmu odmawia przyjęcia
zgłoszenia. Postanowienie w tej sprawie wraz z uzasadnieniem doręcza się
niezwłocznie pełnomocnikowi.
6. Postanowienie może być zaskarżone przez pełnomocnika do Sądu
Najwyższego w terminie trzech dni od dnia doręczenia. Sąd Najwyższy rozpoznaje
skargę w terminie trzech dni w postępowaniu nieprocesowym, w składzie trzech
sędziów. W wyniku rozpoznania skargi Sąd Najwyższy zaskarżone postanowienie
zmienia albo utrzymuje w mocy. Od postanowienia Sądu Najwyższego nie
przysługuje środek prawny. W przypadku nierozpoznania skargi przez Sąd
Najwyższy w terminie trzech dni postępowanie przed Sądem Najwyższym umarza
się z mocy prawa, a postanowienie Marszałka Sejmu odmawiające przyjęcia
zgłoszenia jest wiążące.
7. Do zgłoszenia kandydata przez podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2
pkt 2, załącza się wykaz sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i
notariuszy popierających zgłoszenie, zawierający ich imiona, nazwiska, miejsca
służbowe sędziów i prokuratorów, numery wpisów na listę adwokatów albo listę
radców prawnych, siedziby kancelarii notariuszy, numery ewidencyjne PESEL i
własnoręcznie złożone podpisy.
8. Marszałek Sejmu, w terminie trzech dni od dnia otrzymania zgłoszenia
kandydata przez podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2 pkt 2, zwraca się do
Ministra Sprawiedliwości o potwierdzenie posiadania przez osoby popierające
zgłoszenie statusu sędziego, prokuratora albo notariusza. Minister Sprawiedliwości
potwierdza posiadanie przez osoby popierające zgłoszenie statusu sędziego,
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prokuratora albo notariusza w terminie trzech dni od dnia otrzymania pisma
Marszałka Sejmu.
9. Do zgłoszenia kandydata przez podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2
pkt 2, przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
10. Wzór zgłoszenia kandydata oraz wzory wykazu obywateli i wykazu
sędziów,

prokuratorów,

adwokatów,

radców

prawnych

lub

notariuszy

popierających kandydata na członka Rady ustala, w drodze zarządzenia, Marszałek
Sejmu. Zarządzenie Marszałka Sejmu podlega obwieszczeniu w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Art. 11c. Zgłoszenia kandydatów dokonane zgodnie z art. 11a i art. 11b
Marszałek Sejmu niezwłocznie przekazuje posłom i podaje do publicznej
wiadomości, z wyłączeniem załączników.
Art. 11d. 1. Marszałek Sejmu zwraca się do klubów poselskich o wskazanie,
w terminie siedmiu dni, kandydatów na członków Rady.
2. Klub poselski wskazuje, spośród sędziów, których kandydatury zostały
zgłoszone w trybie art. 11a, nie więcej niż dziewięciu kandydatów na członków
Rady.
3. Jeżeli łączna liczba kandydatów wskazanych przez kluby poselskie jest
mniejsza niż piętnaście, Prezydium Sejmu wskazuje, spośród kandydatów
zgłoszonych w trybie art. 11a, kandydatów w liczbie brakującej do piętnastu.
4. Właściwa komisja sejmowa ustala listę kandydatów wybierając, spośród
kandydatów wskazanych w trybie ust. 2 i 3, piętnastu kandydatów na członków
Rady, z zastrzeżeniem, że na liście uwzględnia się co najmniej jednego kandydata
wskazanego przez każdy klub poselski, który działał w terminie sześćdziesięciu dni
od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu kadencji w trakcie której jest dokonywany
wybór, o ile kandydat ten został wskazany przez klub w ramach wskazania, o
którym mowa w ust. 2.
5. Sejm wybiera członków Rady na wspólną czteroletnią kadencję, na
najbliższym posiedzeniu Sejmu, większością 3/5 głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowej liczby posłów, głosując na listę kandydatów, o której mowa w
ust. 4.
6. W przypadku niedokonania wyboru członków Rady w trybie określonym w
ust. 5, Sejm wybiera członków Rady bezwzględną większością głosów w obecności
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co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, głosując na listę kandydatów, o której
mowa w ust. 4.
7. Jeżeli w wyniku zastosowania trybu, o którym mowa w ust. 1–6, nie zostanie
wybranych piętnastu członków Rady, stosuje się odpowiednio przepisy art. 11a–
11d.
Art. 11e. 1. Jeżeli przed upływem kadencji członka Rady wybranego spośród
sędziów zajdzie potrzeba ponownego obsadzenia mandatu członka Rady, Marszałek
Sejmu niezwłocznie obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na
członka Rady w związku z potrzebą ponownego obsadzenia mandatu. Przepisy art.
11a ust. 2–7, art. 11b i art. 11c stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wyboru członka Rady stosuje się
przepisy art. 9a ust. 1 i 2 oraz art. 11d.
3. Kadencja członka Rady wybranego w związku z potrzebą ponownego
obsadzenia mandatu upływa z dniem zakończenia kadencji członków Rady
wybranych spośród sędziów.”;
4)

uchyla się art. 12 i art. 13;

5)

w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wybór nowego członka Rady spośród posłów lub senatorów powinien być
dokonany w terminie dwóch miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu.”;

6)

w art. 20 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Obrady są transmitowane za pośrednictwem Internetu.”;

7)

w art. 21 po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu:
„2a. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może zarządzić
przeprowadzenie głosowania w trybie obiegowym za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Przewodniczący Rady przekazuje materiały zawierające dane
osobowe w sposób zapewniający ich ochronę, a także zawiadamia członków Rady
o sposobie oddania głosu oraz nieprzekraczalnym terminie, w którym oświadczenie
o oddaniu głosu „za”, głosu „przeciw” albo wstrzymaniu się od głosu przekazuje się
na adres poczty elektronicznej wskazany przez Przewodniczącego Rady.
2b. W przypadku przeprowadzania głosowania w trybie obiegowym nie
można zarządzić głosowania tajnego.
2c. Głosowanie w trybie obiegowym jest ważne, jeżeli w terminie
wyznaczonym na zajęcie stanowiska głos odda co najmniej połowa składu Rady.”;
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8)

w art. 22 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Rada, określając szczegółowy tryb swojego działania, kieruje się potrzebą
zapewnienia dostępności informacji o postępowaniu przed Radą oraz wyczerpującej
informacji o kandydatach i powodach, dla których przedstawiono wniosek o
powołanie danej osoby do pełnienia urzędu sędziego albo asesora sądowego.”;

9)

w art. 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do pracowników Biura stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 246
i 1139), z wyjątkiem wymogu odbycia stażu urzędniczego w sądzie lub
prokuraturze, o którym mowa w art. 2 pkt 7 tej ustawy.”;

10) w art. 31:
a)

w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„W skład zespołu wchodzi trzech członków Rady.”,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Członkami zespołu nie mogą być wyłącznie sędziowie.”,

c)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu:
„2a. Wyznaczając zespół Przewodniczący Rady zawiadamia Ministra
Sprawiedliwości o jego powołaniu oraz informuje o sprawach indywidualnych
przekazanych zespołowi w celu przygotowania ich do rozpatrzenia na
posiedzeniu Rady.
2b. Minister Sprawiedliwości w terminie dwudziestu jeden dni od dnia
otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2a, może przedstawić Radzie
opinię w sprawie indywidualnej. Przed upływem terminu na przedstawienie
opinii przez Ministra Sprawiedliwości zespół nie może przyjąć stanowiska, o
którym mowa w art. 34 ust. 1.
2c. Nieprzedstawienie przez Ministra Sprawiedliwości opinii w sprawie
indywidualnej, w terminie, o którym mowa w ust. 2b, nie wstrzymuje prac
zespołu.
2d. Opinię, o której mowa w ust. 2b, albo informację o jej
nieprzedstawieniu dołącza się do dokumentacji postępowania w sprawie.”;

11) w art. 35 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w stosowaniu przepisów
prawa, dorobek naukowy, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i
inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia;”;
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12) w art. 44:
a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia
urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego odwołanie przysługuje do
Naczelnego Sądu Administracyjnego. W sprawach tych odwołanie do Sądu
Najwyższego

nie

przysługuje.

Odwołanie

do

Naczelnego

Sądu

Administracyjnego nie może być oparte na zarzucie niewłaściwej oceny
spełniania przez kandydatów kryteriów uwzględnianych przy podejmowaniu
rozstrzygnięcia w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do
pełnienia urzędu sędziego na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.”,
b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do postępowania przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem
Administracyjnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.2)) o
skardze kasacyjnej. Przepisu art. 871 tej ustawy nie stosuje się.”;

13) po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu:
„Art. 44a. Rada przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej uchwałę
zawierającą wniosek o powołanie do pełnienia urzędu sędziego albo asesora
sądowego wraz z uzasadnieniem i informacją o pozostałych kandydatach na
stanowisko sędziowskie albo asesorskie wraz z oceną wszystkich kandydatów. Do
uchwały dołącza się dokumentację postępowania w sprawie.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 358, 2103 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1452) w art. 10 w § 3 uchyla
się pkt 2.
Art. 3. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm.3)) w art. 106i § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa w terminie dwóch miesięcy od dnia
przedstawienia wykazu i wniosku, o których mowa w § 7, nie zgłosi sprzeciwu,
asesor sądowy pełni obowiązki sędziego przez okres 4 lat od dnia upływu

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1823, 1860,
1948, 2138, 2199, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 67, 85, 187, 768, 933, 1133, 1136, 1452, 1475, 1596,
1727, 1883 i 2180.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 2103 i
2261 oraz z 2017 r. poz. 38, 60, 803, 1139 i 1452.
2)
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dwumiesięcznego terminu, a w przypadku zgłoszenia sprzeciwu, od dnia uchylenia
uchwały wyrażającej sprzeciw.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów
administracyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066 i 2261) w art. 24 w § 4 uchyla się
pkt 5 i 6.
Art. 5. W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2016
r. poz. 1254, z późn. zm.4)) w art. 16 w § 1:
1)

uchyla się pkt 1;

2)

uchyla się pkt 4.
Art. 6. Mandat członków Krajowej Rady Sądownictwa, o których mowa w art. 187

ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wybranych na podstawie przepisów
dotychczasowych, trwa do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kadencji nowych członków
Krajowej Rady Sądownictwa, nie dłużej jednak niż przez 90 dni od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy, chyba że ustał wcześniej w związku z upływem kadencji.
Art. 7. Wyboru nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa, w związku ze
skutkiem, o którym mowa w art. 6, dokonuje się na podstawie przepisów ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że:
1)

Marszałek Sejmu obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków
Krajowej Rady Sądownictwa w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia wejścia w
życie niniejszej ustawy;

2)

kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa zgłasza się Marszałkowi Sejmu
w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia, o którym mowa w pkt 1.
Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem

art. 1 pkt 3, w zakresie art. 11a i art. 11b, art. 6 oraz art. 7, które wchodzą w życie z dniem
następującym po dniu ogłoszenia.

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2103 i 2261
oraz z 2017 r. poz. 38 i 1452.

