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USTAWA NOWELIZUJĄCA PRAWO O USTROJU SĄDÓW 
POWSZECHNYCH 

• Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o 
ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw 

• 12 kwietnia 2017 - projekt wpłynął do Sejmu  

• wejście w życie nowelizacji: 12 sierpnia 2017 r., 

• podobne zmiany w sądach wojskowych 



Z PROJEKTU USTAWY – CEL NOWELIZACJI 

• zmiana modelu powoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów w kierunku 
zwiększenia wpływu Ministra Sprawiedliwości na obsadę stanowisk związanych 
z zapewnieniem właściwych warunków administracyjnych sądom powszechnym,  

• wprowadzenie nowych narzędzi nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad 
działalnością administracyjną sądów, 

• wprowadzenie, jako zasady ustrojowej, losowego przydziału spraw sędziom oraz 
zasady równego obciążenia w sądzie sędziów sprawami, dla zapewnienia równego 
i sprawiedliwego obciążenia praca kadry orzeczniczej sądów oraz zagwarantowania 
bezstronności stronom postępowań,  

• wprowadzenia zmian modelu wizytacji w wydziałach sądów powszechnych, 
poszerzenia zakresu możliwości korzystania z instytucji zwrócenia uwagi sędziemu 
pełniącemu funkcję związaną z wykonywaniem czynności administracyjnych,  

• wprowadzenia możliwości delegacji sędziego także do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych oraz Kancelarii Prezydenta RP, 

• zmiany przesłanek uprawniających do powołania na stanowisko sędziego sądu 
apelacyjnego nakierowana na odejście od wymogu stażu zawodowego w sądzie 
okręgowym,   

• doprecyzowania zasad składania przez sędziów (i prokuratorów) oświadczeń o 
stanie majątkowym, poszerzenia zakresu informacji zawartych w oświadczeniu, a 
także zobowiązanie do składania oświadczeń o stanie majątkowym dyrektorów i 
zastępców dyrektorów sądów. 



BYŁO JEST 



WPROWADZENIE KOORDYNATORA DS. WSPÓŁPRACY 
MIĘDZYNARODOWEJ I PRAW CZŁOWIEKA W SPRAWACH 
CYWILNYCH/KARNYCH 

• Wprowadzenie instytucji koordynatora do spraw 
współpracy międzynarodowej i praw człowieka w 
sprawach cywilnych – wykonuje swoje zadania we 
wszystkich sądach, na obszarze właściwości danego 
SO 

• Koordynatora do spraw współpracy 
międzynarodowej i praw człowieka w sprawach 
cywilnych powołuje prezes sądu okręgowego, w 
drodze zarządzenia, spośród sędziów, asesorów 
sądowych lub referendarzy sądowych tego sądu 
okręgowego lub sądów rejonowych na obszarze jego 
właściwości wyróżniających się wiedzą z zakresu 
współpracy międzynarodowej, prawa europejskiego i 
praw człowieka w sprawach cywilnych, w 
szczególności praw dziecka i praw rodziny oraz 
wykazujących odpowiednią znajomość języków 
obcych 

• wprowadzenie instytucji koordynatora do spraw 
współpracy międzynarodowej i praw człowieka w 
sprawach karnych - analogicznie 



POWOŁYWANIE PREZESÓW SĄDÓW – REGULACJE WSPÓLNE 

• Minister Sprawiedliwości przedstawia 
zgromadzeniu ogólnemu kandydata na 
prezesa, w celu wydania opinii. 

• Jeżeli opinia nie zostanie wydana w terminie 
dwóch miesięcy od dnia przedstawienia 
kandydata, Minister Sprawiedliwości może 
powołać prezesa sądu apelacyjnego bez opinii. 

• W razie wydania przez zgromadzenie ogólne 
negatywnej opinii o kandydacie, Minister 
Sprawiedliwości może go powołać po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Krajowej Rady Sądownictwa. 
Negatywna opinia Krajowej Rady 
Sądownictwa jest dla Ministra 
Sprawiedliwości wiążąca. 

• Jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa w terminie 
trzydziestu dni od dnia przedstawienia przez 
Ministra Sprawiedliwości zamiaru powołania 
prezesa, mimo negatywnej opinii zgromadzenia 
ogólnego, nie wyda opinii, uważa się, że opinia 
jest pozytywna. 

 

• brak tych gwarancji 
• ani zgromadzenie ogólne sądu, 

ani KRS nie wydaje opinii, 
 

Brak uzależnienia możliwości 
powołania prezesa od opinii 
zgromadzenia ogólnego, KRS czy 
prezesa sądu przełożonego 



POWOŁYWANIE PREZESA (PREZES) SĄDU APELACYJNEGO 

• Prezesa sądu 
apelacyjnego powołuje 
Minister Sprawiedliwości 
spośród sędziów sądu 
apelacyjnego, po 
zasięgnięciu opinii 
zgromadzenia ogólnego 
sędziów apelacji 

• Wiceprezesa sądu 
apelacyjnego powołuje 
Minister Sprawiedliwości 
spośród sędziów danego 
sądu apelacyjnego, na 
wniosek prezesa tego 
sądu i po zasięgnięciu 
opinii kolegium tego sądu. 
 

• Prezesa sądu 
apelacyjnego powołuje 
Minister Sprawiedliwości 
spośród sędziów sądu 
apelacyjnego albo sądu 
okręgowego. 

• Wiceprezesa sądu 
apelacyjnego powołuje 
Minister Sprawiedliwości 
spośród sędziów sądu 
apelacyjnego albo sądu 
okręgowego, na wniosek 
prezesa tego sądu 

Rozszerzenie możliwości 
powoływania 
prezesa/wiceprezesa 



POWOŁYWANIE PREZESA (PREZES) SĄDU OKRĘGOWEGO 

• Prezesa sądu okręgowego 
powołuje Minister 
Sprawiedliwości spośród sędziów 
sądu okręgowego albo sądu 
apelacyjnego, po zasięgnięciu 
opinii zgromadzenia ogólnego 
sędziów okręgu i opinii prezesa 
przełożonego sądu apelacyjnego. 

• Wiceprezesa sądu okręgowego 
powołuje Minister 
Sprawiedliwości spośród sędziów 
danego sądu okręgowego, na 
wniosek prezesa tego sądu, po 
zasięgnięciu opinii kolegium tego 
sądu i opinii prezesa 
przełożonego sądu apelacyjnego. 
 

• Prezesa sądu okręgowego powołuje 
Minister Sprawiedliwości spośród 
sędziów sądu apelacyjnego, sądu 
okręgowego albo sądu rejonowego.  

• Wiceprezesa sądu okręgowego 
powołuje Minister Sprawiedliwości 
spośród sędziów sądu apelacyjnego, 
sądu okręgowego albo sądu 
rejonowego, na wniosek prezesa 
tego sądu 

Rozszerzenie możliwości 
powoływania 
prezesa/wiceprezesa 



POWOŁYWANIE PREZESA (PREZES) SĄDU REJONOWEGO 

• Prezesa sądu rejonowego 
powołuje Minister 
Sprawiedliwości spośród 
sędziów sądu okręgowego 
albo sądu rejonowego.  

• Wiceprezesa sądu 
rejonowego powołuje 
Minister Sprawiedliwości 
spośród sędziów sądu 
okręgowego albo sądu 
rejonowego, na wniosek 
prezesa tego sądu 

• Prezesa sądu rejonowego powołuje 
prezes sądu apelacyjnego spośród 
sędziów sądu rejonowego albo sądu 
okręgowego, po zasięgnięciu opinii 
zebrania sędziów danego sądu 
rejonowego i prezesa przełożonego 
sądu okręgowego. 

• Wiceprezesa sądu rejonowego 
powołuje prezes sądu apelacyjnego 
spośród sędziów danego sądu 
rejonowego, na wniosek prezesa 
tego sądu, po zasięgnięciu opinii 
kolegium i prezesa przełożonego 
sądu okręgowego. 

MS będzie wpływał na SR, a wcześniej powoływał SA 

Prezesa (Prezes) SR powołuje 
MS, a nie Prezes SA. 
Rozszerzenie możliwości 
powoływania 
prezesa/wiceprezesa 



ODWOŁANIE PREZESA (PREZES) I WICE- SĄDU 

• Prezes i wiceprezes może być odwołany 
przez Ministra Sprawiedliwości w toku 
kadencji w przypadku: 

1) rażącego niewywiązywania się z 
obowiązków służbowych; 

2) gdy dalsze pełnienie funkcji z innych 
powodów nie da się pogodzić z dobrem 
wymiaru sprawiedliwości. 

• Odwołanie następuje po zasięgnięciu 
opinii Krajowej Rady Sądownictwa. 

• Negatywna opinia Krajowej Rady 
Sądownictwa jest dla Ministra 
Sprawiedliwości wiążąca. 

• Analogicznie w przypadku odwołania 
prezesa i wiceprezesa sądu rejonowego, z 
tym że określone w tych przepisach 
uprawnienia i czynności Ministra 
Sprawiedliwości wykonuje prezes sądu 
apelacyjnego. 

 

Prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani 
przez Ministra Sprawiedliwości w toku 
kadencji w przypadku:  
1) rażącego lub uporczywego 
niewywiązywania się z obowiązków 
służbowych;  
2) gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się 
pogodzić z innych powodów z dobrem 
wymiaru sprawiedliwości;  
3) stwierdzenia szczególnie niskiej 
efektywności działań w zakresie pełnionego 
nadzoru administracyjnego lub organizacji 
pracy w sądzie lub sądach niższych;  
4) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji. 
Odwołanie następuje po zasięgnięciu opinii 
Krajowej Rady Sądownictwa.  



ODWOŁANIE PREZESA (PREZES) I WICE- SĄDU CD. 

• Występując o opinię do Krajowej Rady 
Sądownictwa Minister Sprawiedliwości może 
zawiesić prezesa albo wiceprezesa sądu w 
pełnieniu czynności.  

• Negatywna opinia Krajowej Rady Sądownictwa 
dotycząca odwołania prezesa sądu jest dla 
Ministra Sprawiedliwości wiążąca, jeżeli 
uchwała w tej sprawie została podjęta 
większością dwóch trzecich głosów.  

 
• Rozszerzenie przesłanek 

odwołania prezesa (prezes) i 
wice 

• Możliwość zawieszenia przed 
odwołaniem 

• Negatywna ocena KRS 
wiążąca tylko wtedy, gdy 
większość 2/3 



MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA OBECNYCH PREZESÓW I WICE 

• Prezesi i wiceprezesi sądów powołani na podstawie 
dotychczasowych przepisów mogą zostać odwołani przez 
Ministra Sprawiedliwości, w okresie nie dłuższym niż 6 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, bez 
zachowania wymogów określonych w art. 27 ustawy  

• Prezesi sądów apelacyjnych i sądów okręgowych powołani na 
podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 
dotychczasowym, w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy, zaś prezesi sądów apelacyjnych i sądów 
okręgowych powołani po raz pierwszy na podstawie art. 23 i art. 
24 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, w okresie 6 miesięcy od dnia powołania, dokonają 
przeglądu funkcji przewodniczących wydziałów, zastępców 
przewodniczących wydziałów, kierowników sekcji, a także 
sędziów wizytatorów w podległych im sądach i w tym okresie 
mogą odwołać z pełnienia tych funkcji.  

 

Nowelizacja umożliwia 
dokonanie zmian personalnych 
wedle uznania 



WIZYTACJE WYDZIAŁÓW SĄDÓW 

• Wizytacje poszczególnych wydziałów 
sądów przeprowadza się co cztery 
lata. 

• Wizytacje wydziałów sądu 
apelacyjnego lub sądu okręgowego 
przeprowadzają sędziowie 
wizytatorzy zajmujący stanowisko 
sędziego sądu apelacyjnego. 

• Sędziego wizytatora powołuje prezes 
sądu apelacyjnego, na okres 
czterech lat, spośród sędziów sądu 
apelacyjnego lub okręgowego. Przed 
powołaniem sędziego do pełnienia 
funkcji wizytatora prezes sądu 
apelacyjnego zasięga opinii 
kolegium tego sądu. Negatywna 
opinia kolegium jest dla prezesa 
wiążąca. 
 

• Wizytacje poszczególnych wydziałów 
sądu zarządza prezes SO i SA, 
stosownie do potrzeb, w 
szczególności przy uwzględnieniu 
wyników sprawowanego nadzoru 
administracyjnego 

• Sędziego wizytatora powołuje prezes 
sądu apelacyjnego, na okres czterech 
lat, spośród sędziów posiadających 
co najmniej dziesięcioletni staż pracy 
na stanowisku sędziego. Przed 
powołaniem sędziego wizytatora 
prezes sądu apelacyjnego zasięga 
opinii Ministra Sprawiedliwości. 

Rozszerzenie możliwości 
wizytacji 
Zasięgnięcie opinii MS, a nie 
kolegium sądu. 
Negatywna opinia nie jest 
wiążąca 



UWAGI NA PIŚMIE 

Prezes sądu apelacyjnego może 
zwrócić prezesowi lub 
wiceprezesowi sądu, działającego 
na obszarze apelacji, uwagę na 
piśmie, jeżeli stwierdzi uchybienia 
w zakresie kierowania sądem albo 
sprawowania wewnętrznego 
nadzoru administracyjnego. 

Prezes sądu apelacyjnego może zwrócić 
prezesowi lub wiceprezesowi sądu, 
działającego na obszarze apelacji, uwagę 
na piśmie, jeżeli stwierdzi uchybienia w 
zakresie kierowania sądem, sprawowania 
wewnętrznego nadzoru 
administracyjnego albo wykonywania 
innych czynności administracyjnych. 



UWAGI NA PIŚMIE CD 
Uprawnienie zwrócenia uwagi przysługuje 
również prezesowi sądu wobec sędziego lub 
asesora sądowego pełniącego funkcję 
przewodniczącego wydziału, zastępcy 
przewodniczącego wydziału albo kierownika 
sekcji 
Osoba, której dotyczy zwrócona uwaga, może 
w terminie czternastu dni od dnia zwrócenia 
uwagi złożyć prezesowi właściwego sądu (albo 
sądu przełożonego) pisemne zastrzeżenie. 
W przypadku złożenia zastrzeżenia prezes 
właściwego sądu w terminie czternastu dni od 
dnia złożenia zastrzeżenia uchyla uwagę albo 
przekazuje sprawę do rozpoznania prezesowi 
sądu przełożonego, zawiadamiając sędziego 
lub asesora sądowego o sposobie rozpatrzenia 
zastrzeżenia. Prezes sądu apelacyjnego 
przekazuje sprawę do rozpoznania Ministrowi 
Sprawiedliwości. 
Zwrócenie uwagi może być połączone z 
obniżeniem dodatku funkcyjnego w stopniu 
odpowiadającym wadze uchybienia, w 
granicach od 15% do 50% wysokości dodatku, 
na okres od miesiąca do sześciu miesięcy. W 
razie uchylenia uwagi dokonuje się 
wyrównania dodatku do poprzedniej 
wysokości. 
 

Rozszerzenie możliwości 
składania uwag 
Wprowadzenie drogi 
odwoławczej 
Możliwe obniżenie, wraz z 
uwagą, dodatku funkcyjnego 



ZWRÓCENIE UWAGI PREZESOWI (PREZES) SA PRZEZ MS 

Minister Sprawiedliwości może zwrócić prezesowi lub 
wiceprezesowi sądu apelacyjnego uwagę na piśmie, 
jeżeli stwierdzi uchybienia w zakresie kierowania sądem, 
sprawowania wewnętrznego nadzoru administracyjnego 
albo wykonywania innych czynności administracyjnych i 
żądać usunięcia jego skutków. 

Prezes lub wiceprezes może w terminie czternastu dni od 
dnia zwrócenia uwagi złożyć Ministrowi Sprawiedliwości 
pisemne zastrzeżenie. 

Minister Sprawiedliwości w terminie czternastu dni od 
dnia złożenia zastrzeżenia uchyla uwagę albo przekazuje 
sprawę do rozpoznania Krajowej Radzie Sądownictwa 

Zwrócenie uwagi może być połączone z obniżeniem 
dodatku funkcyjnego w stopniu odpowiadającym 
wadze uchybienia, w granicach od 15% do 50% 
wysokości dodatku, na okres od miesiąca do sześciu 
miesięcy. W razie uchylenia uwagi dokonuje się 
wyrównania dodatku do poprzedniej wysokości. 

 

Wprowadzenie możliwości 
składania uwag prezesowi 
(prezes) SA przez MS 
Wprowadzenie drogi 
odwoławczej 
Możliwe obniżenie, wraz z 
uwagą, dodatku funkcyjnego 



INFORMACJA ROCZNA 

Prezes sądu apelacyjnego 
sporządza informację roczną o 
działalności sądów, działających na 
obszarze apelacji, w zakresie 
powierzonych mu zadań, którą po 
zaopiniowaniu przez zgromadzenie 
ogólne sędziów apelacji przedkłada 
Ministrowi Sprawiedliwości, nie 
później niż do końca kwietnia 
każdego roku. 

 

 wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 
2013 r. sygn. akt K 31/12 

Do tego dodano: 
• Prezes sądu okręgowego sporządza informację 

roczną o działalności sądów, działających na 
obszarze okręgu, w zakresie powierzonych mu 
zadań, którą po zaopiniowaniu przez 
zgromadzenie ogólne sędziów okręgu przedkłada 
prezesowi sądu apelacyjnego, nie później niż do 
końca lutego każdego roku.  

• Prezes sądu rejonowego sporządza informację 
roczną o działalności sądu, w zakresie 
powierzonych mu zadań, którą po zaopiniowaniu 
przez zebranie sędziów tego sądu przedkłada 
prezesowi sądu okręgowego, nie później niż do 
końca stycznia każdego roku. 

Rozszerzenie obowiązku 
składania info rocznej na SO i 
SR 
Wprowadzenie ścieżki 
odwoławczej 



INFORMACJA ROCZNA CD. 

• Ocena informacji rocznej może być pozytywna z 
wyróżnieniem, pozytywna, pozytywna z 
zastrzeżeniem albo negatywna.  

 Ścieżka odwoławcza  

• Dokonanie negatywnej oceny może być połączone z 
obniżeniem dodatku funkcyjnego w stopniu 
odpowiadającym wadze uchybienia, w granicach od 
15% do 50% wysokości dodatku, na okres od 
miesiąca do roku. W razie zmiany oceny dokonuje się 
wyrównania dodatku do poprzedniej wysokości 

• Dokonanie oceny pozytywnej z wyróżnieniem może 
być połączone z podwyższeniem dodatku 
funkcyjnego do wysokości 150% maksymalnej 
wysokości tego dodatku wskazanej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 91 § 8, na 
okres do roku.  

• Odpis informacji rocznej prezesa sądu okręgowego 
lub sądu rejonowego wraz z odpisem oceny tej 
informacji organ, który dokonał oceny, przekazuje do 
wiadomości Ministrowi Sprawiedliwości 

Wprowadzenie rodzajów ocen 
info rocznej 
Najbardziej skrajne oceny mogą 
wiązać się z obniżeniem lub 
podwyższeniem dodatku 
funkcyjnego 



• Sąd apelacyjny lub sąd okręgowy jako 
sąd odwoławczy, w razie stwierdzenia 
przy rozpoznawaniu sprawy oczywistej 
obrazy przepisów, niezależnie od 
innych uprawnień, wytyka uchybienie 
właściwemu sądowi. Przed 
wytknięciem uchybienia poucza się 
sędziego, asesora sądowego 
wchodzących w skład sądu 
orzekającego w pierwszej instancji o 
możliwości złożenia na piśmie 
wyjaśnień w terminie siedmiu dni. 
Stwierdzenie i wytknięcie uchybienia 
nie wpływa na rozstrzygnięcie sprawy. 

WYTKNIĘCIE UCHYBIEŃ PRZEZ SĄD ODWOŁAWCZY 

Do tego dodano: 
• W terminie czternastu dni od dnia 

doręczenia postanowienia 
zawierającego wytknięcie uchybienia, 
sędzia lub asesor sądowy wchodzący w 
skład sądu orzekającego w pierwszej 
instancji może wnieść odwołanie od 
tego postanowienia do Sądu 
Najwyższego. 

• Sąd Najwyższy po rozpoznaniu 
odwołania utrzymuje w mocy 
zaskarżone postanowienie albo uchyla 
je w całości lub części 

 

Wprowadzenie ścieżki 
odwoławczej 



UPOWAŻNIENIE MS DO OKREŚLENIA REGULAMINU 
WEWNĘTRZNEGO URZĘDOWANIA SĄDÓW POWSZECHNYCH 

Rozbudowano regulacje m.in. o: 

• sposób dokonywania losowania spraw,  

• zasady ustalania składów wieloosobowych,  

• podział spraw na kategorie, w których 
dokonuje się losowego przydziału spraw,  

• zasady zmniejszenia przydziału spraw ze 
względu na pełnione funkcje i 
usprawiedliwione nieobecności oraz 
podstawy czasowego wstrzymania 
przydziału spraw,  

• warunki uczestniczenia w przydziale tylko 
niektórych kategorii spraw 
rozpoznawanych w wydziale,  

• zasady pełnienia dyżurów oraz rodzaje 
spraw podlegających przydzieleniu zgodnie 
z planem dyżurów 

Wprowadzono możliwość uchwalenia innego 
regulaminu dla kilku sadów – możliwy 
„regulamin pilotażowy” 



PRZYDZIAŁ SPRAW, LOSOWOŚĆ 

Sprawy są przydzielane sędziom i asesorom sądowym 
losowo, w ramach poszczególnych kategorii spraw, 
chyba że sprawa podlega przydziałowi sędziemu 
pełniącemu dyżur.  

Przydział spraw w ramach poszczególnych kategorii 
jest równy, chyba że został zmniejszony z uwagi na 
pełnioną funkcję, uczestniczenie w przydziale spraw 
innej kategorii lub z innych przyczyn przewidzianych 
ustawą. 

Sprawy z zakresu prawa opiekuńczego i nieletnich oraz 
inne sprawy należące do sądu opiekuńczego mogą być 
przydzielane według kryterium terytorialnego. 
Szczególne zasady przydziału mogą zostać ustanowione 
także w sprawach rejestrowych, wieczystoksięgowych 
oraz związanych z wykonaniem orzeczeń.  



PRZYDZIAŁ SPRAW, LOSOWOŚĆ CD. 

W razie przydzielenia sprawy wymagającej 
nadzwyczajnego nakładu pracy, sędzia sprawozdawca 
może zwrócić się do prezesa sądu z wnioskiem o 
wstrzymanie przydziału kolejnych spraw na czas 
określony. Prezes sądu rozpoznaje wniosek 
niezwłocznie. Decyzję prezesa sądu wraz z 
uzasadnieniem doręcza się sędziemu, którego 
dotyczy, oraz podaje do wiadomości sędziów danego 
sądu. Od decyzji prezesa sądu sędziemu, którego 
decyzja dotyczy, oraz grupie co najmniej 10% 
sędziów danego sądu przysługuje odwołanie do 
kolegium sądu w terminie siedmiu dni od dnia jej 
doręczenia albo podania do wiadomości. Uchwałę 
kolegium sądu wraz z uzasadnieniem doręcza się 
sędziemu, którego decyzja dotyczy, oraz podaje do 
wiadomości wszystkich sędziów danego sądu. 

Prezes sądu może wpływać na 
obciążenie sędziego pracą 



POWOŁYWANIE SĘDZIÓW 

• Na stanowisko sędziego sądu 
apelacyjnego może być powołany sędzia 
sądu powszechnego i sądu wojskowego, 
który posiada co najmniej sześcioletni 
okres pracy na stanowisku sędziego lub 
prokuratora, w tym co najmniej trzyletni 
okres pracy na stanowisku sędziego sądu 
okręgowego, sędziego wojskowego sądu 
okręgowego lub prokuratora prokuratury 
okręgowej. 

• Prokurator - analogicznie 

• Na stanowisko sędziego sądu 
apelacyjnego może być powołany 
sędzia sądu powszechnego lub sądu 
wojskowego, który posiada co 
najmniej dziesięcioletni okres pracy 
na stanowisku sędziego lub 
prokuratora.  

• Na stanowisko sędziego sądu 
apelacyjnego może być powołany 
również prokurator, który posiada co 
najmniej dziesięcioletni okres pracy 
na stanowisku prokuratora lub 
sędziego. 

Usunięcie wymogu 
doświadczenia na szczeblu 
okręgowym 
Wprowadzenie dłuższego 
okresu pracy 



Z UZASADNIENIA DO PROJEKTU USTAWY 

• „Decydujące dla powołania na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego winno być 
przede wszystkim doświadczenie zawodowe zdobyte w toku służby, nie zaś 
szczebel sądownictwa lub prokuratury, na którym zostało ono osiągnięte. Trudno 
bowiem zaakceptować sytuację, w której przesłanki umożliwiające uzyskanie 
stanowiska sędziego sądu apelacyjnego spełnia np. notariusz z ośmioletni stażem 
zawodowym, czy zatrudniony w szkole wyższej doktor habilitowany nauk 
prawnych, a nie spełnia ich orzekający od dziesięciu lat sędzia sądu rejonowego” 



ODDELEGOWANIE SĘDZIEGO 

• Minister Sprawiedliwości może 
delegować sędziego, za jego 
zgodą, do pełnienia obowiązków 
sędziego lub czynności 
administracyjnych: 

1) w innym sądzie równorzędnym lub 
niższym, a w szczególnie 
uzasadnionych wypadkach także w 
sądzie wyższym, mając na względzie 
racjonalne wykorzystanie kadr 
sądownictwa powszechnego oraz 
potrzeby wynikające z obciążenia 
zadaniami poszczególnych sądów, 
2) w Ministerstwie Sprawiedliwości 
lub innej jednostce organizacyjnej 
podległej Ministrowi Sprawiedliwości 
albo przez niego nadzorowanej 

 

Dodano do tego: 
2a) w Kancelarii 
Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej – 
na wniosek Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
2b) w urzędzie 
obsługującym ministra 
właściwego do spraw 
zagranicznych – na wniosek 
ministra właściwego do 
spraw zagranicznych 

Wprowadzenie możliwości 
oddelegowania sędziego do 
Kancelarii Prezydenta RP i MSZ 



OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 

• Sędziowie są obowiązani do 
złożenia oświadczenia o swoim 
stanie majątkowym 

 

• Sędziowie i dyrektorzy sądów oraz ich 
zastępcy są obowiązani do złożenia 
oświadczenia o swoim stanie majątkowym 

• Poszerzenie zakresu informacji ujawnianych 
w oświadczeniach majątkowych 
 

Rozszerzenie kręgu osób 
zobowiązanych do składania 
oświadczeń majątkowych na 
dyrektorów sądów i ich 
zastępców 
Rozszerzenie wymaganych 
informacji 



NAŁOŻENIE OBOWIĄZKU UJAWNIENIA POPRZEDNICH 
OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH 

• Informacje zawarte w oświadczeniach o stanie 
majątkowym sędziów złożonych przed dniem 6 
stycznia 2017 r. według stanu na dzień 31 
grudnia 2016 r. udostępnia się w Biuletynie 
Informacji Publicznej w terminie 2 miesięcy od 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.  

• art. 25 ustawy nowelizującej 



CO MONITOROWAĆ? 

• Zmiany personalne (zwłaszcza odwoływanie 
prezesów sądów w okresie 6 miesięcy od wejścia 
ustawy w życie), 

• dokumentację pokontrolną (która powinna być w 
BIP), informacje roczne, zastrzeżenia do nich, 

• obniżanie i podwyższanie dodatków funkcyjnych, 

• praktyka oddelegowywania sędziów do Kancelarii 
Prezydenta RP i MSZ 

• … 


