
projekt 

USTAWA 

z dnia 

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 2019 

r. poz. 84, 609, 730 i 914) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się art. 9a; 

2) art. 11a–11e otrzymują brzmienie: 

„Art. 11a. 1. Do składu Rady wybierani są przez sędziów: 

1) Sądu Najwyższego – 1 sędzia tego Sądu; 

2) sądów apelacyjnych – 1 sędzia sądu powszechnego; 

3) sądów okręgowych – 2 sędziów sądów powszechnych; 

4) sądów rejonowych – 8 sędziów sądów powszechnych; 

5) sądów wojskowych – 1 sędzia sądu wojskowego; 

6) Naczelnego Sądu Administracyjnego – 1 sędzia tego Sądu; 

7) wojewódzkich sądów administracyjnych – 1 sędzia wojewódzkiego sądu 

administracyjnego 

- w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. 

2. Sędziowie obowiązani są brać udział w wyborach. 

3. Jeżeli w tym samym głosowaniu wybiera się kilku członków Rady, o których mowa w 

ust. 1 pkt 3 lub 4, sędzia może oddać głos na kandydatów w liczbie nie większej niż liczba 

wybieranych członków Rady. 

4. Członkiem Rady zostaje kandydat, który otrzymał najwięcej głosów, a w przypadku 

wyboru kilku członków Rady – kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę 

głosów. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, członkiem 

Rady zostaje sędzia starszy służbą. 

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

ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę z dnia 

28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze oraz ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. 
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Art. 11b. 1. Prawo zgłoszenia kandydata na członka Rady ma: 

1) grupa: 

a) w przypadku sądów, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1, 2, 5–7 – 10 

sędziów, 

b) w przypadku sądów, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 3 – 30 sędziów, 

c) w przypadku sądów, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 4 – 50 sędziów 

- uprawnionych do udziału w wyborach danego członka Rady; 

2) Rzecznik Praw Obywatelskich; 

3) Naczelna Rada Adwokacka; 

4) Krajowa Rada Radców Prawnych; 

5) Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym; 

6) organ, o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, uprawniony do nadawania stopni naukowych 

w zakresie nauk prawnych; 

7) grupa co najmniej 2000 obywateli, mających prawo wybierania do Sejmu. 

2. Kandydatem na członka Rady, o którym mowa w art. 11a ust. 1, nie może być sędzia, 

który jest albo w okresie pięciu lat przed dniem ogłoszenia wyborów był delegowany do 

pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej 

jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego 

nadzorowanej, a także Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej albo urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych. 

3. Kandydatów zgłasza się organowi zarządzającemu wybory w terminie miesiąca od dnia 

ogłoszenia postanowienia, o którym mowa art. 11d ust. 1. 

4. Do zgłoszenia dołącza się zgodę sędziego na kandydowanie. 

5. Organ zarządzający wybory udostępnia kandydatowi, na potrzeby związane 

z wyborami, stronę internetową Sądu Najwyższego albo Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 

6. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, w porozumieniu z organem 

zarządzającym wybory, organizuje, na wniosek kandydatów, nie później niż w terminie 7 

dni przed wyborami publiczne wysłuchanie kandydatów, obejmujące ich wystąpienie 

i możliwość zadawania pytań przez 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. 
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Art. 11c. Wybory przeprowadza się w formie kart wyborczych albo w formie głosowania 

elektronicznego zapewniającego tajność i bezpieczeństwo głosowania. 

Art. 11d. 1. Wybory członków Rady, o których mowa w art. 11a ust. 1: 

1) pkt 1–5 zarządza Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego; 

2) pkt 6 i 7 zarządza Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 

- w drodze postanowienia, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. 

2. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1 określa się: 

1) dzień wyborów, przypadający najpóźniej na miesiąc przed upływem kadencji 

członka Rady; 

2) liczbę wybieranych członków Rady przez sędziów, o których mowa w art. 11a ust. 1; 

3) formę przeprowadzania wyborów; 

4) terminy czynności wyborczych. 

3. Organ zarządzający wybory: 

1) w terminie 7 dni od upływu terminu, o którym mowa w art.  11b ust. 3 ogłasza 

na stronie internetowej Sądu Najwyższego albo Naczelnego Sądu 

Administracyjnego listę kandydatów, ze wskazaniem podmiotów zgłaszających 

kandydatów; 

2) w przypadku wyborów w formie kart wyborczych, zarządza wydrukowanie kart 

do głosowania i ich dostarczenie do sądów, o których mowa w art. 11a ust. 1, 

w liczbie odpowiadającej liczbie sędziów danego sądu, w terminie umożliwiającym 

prawidłowy przebieg wyborów; 

3) powołuje komisję wyborczą, o której mowa w art. 11g. 

Art. 11e. 1. Prezesi sądów, o których mowa w art. 11a ust. 1, w których przeprowadza się 

wybory: 

1) informują organ zarządzający wybory o aktualnej liczbie sędziów danego sądu; 

2) w przypadku wyborów w formie kart wyborczych, po ogłoszeniu listy kandydatów, 

powołują komisję skrutacyjną składającą się przynajmniej z 3 sędziów, w tym 

przewodniczącego, niebędących kandydatami na członków Rady; 

3) zapewniają prawidłowy przebieg głosowania. 

2. Na wniosek prezesa sądu organ zarządzający wybory może utworzyć jedną komisję 

skrutacyjną dla więcej niż jednego sądu, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 2–5 i 7.”; 
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3) po art. 11e dodaje się art. 11f–11i w brzmieniu: 

„Art. 11f. 1. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa Sądu 

Najwyższego i Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, określi w drodze 

rozporządzenia: 

1) sposób głosowania w formie kart wyborczych; 

2) wzory listy poparcia kandydatów, kart do głosowania, listy uprawnionych 

do głosowania, protokołów wyborczych oraz obwieszczenia, o którym mowa 

w art. 11g ust. 2 

- mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnego przeprowadzenia wyborów. 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Minister Sprawiedliwości może także 

określić zasady przeprowadzania wyborów w formie głosowania elektronicznego. 

Art. 11g. 1. Oddane w wyborach głosy wraz z niewykorzystanymi kartami do głosowania, 

protokołem wyborczym sporządzonym przez komisję skrutacyjną oraz listą głosujących 

przekazywane są niezwłocznie komisji wyborczej. 

2. Komisja wyborcza terminie 3 dni od daty wyborów, dokonuje obliczenia głosów, 

sporządza protokół wyborczy i ogłasza wyniki w drodze obwieszczenia ogłaszanego w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

Art. 11h. 1. Organ zarządzający wybory, na wniosek sędziego udostępnia niezwłocznie 

dokumenty związane z wyborami. 

2. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów sędzia może wnieść do Sądu 

Najwyższego protest przeciwko ważności wyboru członka Rady. Przepis art. 82 ustawy z 

dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) stosuje się 

odpowiednio. 

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 innego członka komisji. 

4. 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. 

Art. 11i. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, o którym mowa w art. 11a, 

przed upływem kadencji, wybory zarządza się na dzień przypadający nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu.”; 
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4) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu: 

„Art. 22a. 1. Przy Radzie działa Rada Społeczna, która przedstawia opinie w sprawach, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, a także, na wniosek Prezydium Rady, w innych 

sprawach należących do zadań Rady. 

2. W skład Rady Społecznej wchodzą: 

1) osoba wskazana przez Naczelną Radę Adwokacką; 

2) osoba wskazana przez Krajową Radę Radców Prawnych; 

3) osoba wskazana przez Krajową Radę Notarialną; 

4) osoba wskazana przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

5) osoba wskazana przez Rzecznika Praw Obywatelskich; 

6) osoba wskazana przez Krajową Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym; 

7) trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. 

4. Rada Społeczna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i jego zastępcę. 

5. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady Społecznej może zabierać 

głos na posiedzeniach plenarnych Rady w celu przedstawienia opinii w sprawach, o 

których w ust. 1. 

6. Członkowie Rady Społecznej mogą brać udział w pracach zespołów wyznaczanych na 

podstawie art. 31 ust. 1. 

7. Rada Społeczna określa w regulaminie tryb swojego działania.”; 

5) w art. 24 ust 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Do pracowników Biura stosuje się przepisy o pracownikach urzędów państwowych.”; 

6) w art. 31 uchyla się ust. 2a–2d; 

7) w art. 35 uchyla się ust. 3; 

8) art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu 

sprzeczności uchwały Rady z prawem.”. 
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Art. 2. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2216) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 39a: 

a) w § 1: 

– w pkt 1 w lit. b wyrazy „dwóch sędziów Izby Dyscyplinarnej i jednego ławnika” 

zastępuje się wyrazami „trzech sędziów”, 

– w pkt 2 wyrazy „dwóch sędziów Izby Dyscyplinarnej i jednego ławnika” 

zastępuje się wyrazami „pięciu sędziów”, 

b) w § 4 wyrazy „Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej” 

zastępuje się wyrazami „Sąd Najwyższy”; 

2) w art. 39b § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 

Sądownictwa, powierza obowiązki sędziego sądu dyscyplinarnego przy wojskowym 

sądzie okręgowym sędziemu posiadającemu co najmniej dziesięcioletni staż pracy na 

stanowisku sędziego.”; 

3) w art. 39c: 

a) w § 1 wyrazy „Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Dyscyplinarnej” 

zastępuje się wyrazami „Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego”, 

b) w § 2 wyrazy „Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby 

Dyscyplinarnej” zastępuje się wyrazami „Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego”; 

4) w art. 40 w § 2 wyrazy „Minister Sprawiedliwości” zastępuje się wyrazami „Pierwszy 

Prezes Sądu Najwyższego”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1882) w art. 51 w ust. 

2: 

1) w pkt 1 w lit. b wyrazy „2 sędziów Izby Dyscyplinarnej i 1 ławnika” zastępuje się 

wyrazami „3 sędziów”; 

2) w pkt 2 wyrazy „2 sędziów Izby Dyscyplinarnej i 1 ławnika” zastępuje się wyrazami 

„5 sędziów”. 
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Art. 4. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125, 771, 1469, 1495 i 1544) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 77 w § 1 w pkt 3 skreśla się wyrazy „albo Prezesa Sądu Najwyższego kierującego 

pracą Izby Dyscyplinarnej w odniesieniu do sędziów delegowanych do tej izby”; 

2) w art. 110: 

a) w § 1: 

– w pkt 1 w lit. b wyrazy „dwóch sędziów Izby Dyscyplinarnej i jednego ławnika” 

zastępuje się wyrazami „trzech sędziów”, 

– w pkt 2 wyrazy „dwóch sędziów Izby Dyscyplinarnej i jednego ławnika” 

zastępuje się wyrazami „pięciu sędziów”, 

b) w § 3 wyrazy „Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Dyscyplinarnej” 

zastępuje się wyrazami „Sąd Najwyższy”; 

3)  w art. 110a § 1 otrzymuje brzmienie; 

„§ 1. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady 

Sądownictwa, powierza obowiązki sędziego sądu dyscyplinarnego przy sądzie 

apelacyjnym sędziemu sądu powszechnego posiadającemu co najmniej dziesięcioletni 

staż pracy na stanowisku sędziego.”; 

4) w art. 110b: 

a) w § 1 wyrazy „Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Dyscyplinarnej” 

zastępuje się wyrazami „Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego”, 

b) w § 2 wyrazy „Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby 

Dyscyplinarnej” zastępuje się wyrazami „Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego”; 

5) w art. 112 w § 3 wyrazy „Minister Sprawiedliwości” zastępuje się wyrazami „Pierwszy 

Prezes Sądu Najwyższego”; 

6) uchyla się art. 112b i art. 112c; 

7) w art. 112d skreśla się wyrazy „Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości,”; 

8) w art. 114 w § 7: 

a) w zdaniu pierwszym wyrazy „Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby 

Dyscyplinarnej” zastępuje się wyrazami „Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego”, 

b) w zdaniu drugim wyrazy „Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby 

Dyscyplinarnej” zastępuje się wyrazami „Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego”. 
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Art. 5. W ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 740) w art. 145 w § 1: 

1) pkt 1 w lit. b wyrazy „2 sędziów Izby Dyscyplinarnej i 1 ławnika” zastępuje się wyrazami 

„3 sędziów”, 

2) w pkt 2 wyrazy „2 sędziów Izby Dyscyplinarnej i 1 ławnika” zastępuje się wyrazami 

„5 sędziów”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 825) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 uchyla się pkt 5; 

2) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. Wewnętrzną organizację Sądu Najwyższego, szczegółowy podział spraw między 

izby oraz zasady wewnętrznego postępowania określa regulamin Sądu Najwyższego, 

uchwalany przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Regulamin Sądu 

Najwyższego podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”.”; 

3) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: 

„Art. 4a. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Zgromadzenia Ogólnego 

Sędziów Sądu Najwyższego, ustala, w drodze rozporządzenia, liczbę stanowisk 

sędziowskich w Sądzie Najwyższym, w tym liczbę Prezesów Sądu Najwyższego.”; 

4) w art. 5 w § 1 uchyla się zdanie drugie; 

5) w art. 6 uchyla się § 2; 

6) w art. 7 uchyla się § 2 i § 4–6; 

7) uchyla się art. 20; 

8) uchyla się rozdział 3; 

9) w art. 35 w § 3 uchyla się zdanie czwarte; 

10) w art. 36 w § 8 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „i Prezesowi Sądu Najwyższego 

kierującemu pracą Izby Dyscyplinarnej”; 

11) w art. 44 uchyla się § 11; 

12) w art. 47 skreśla się wyrazy „oraz Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby 

Dyscyplinarnej”; 

13) w art. 48 uchyla się § 7; 

14) w art. 55 w § 3 skreśla się wyrazy „oraz Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą 

Izby Dyscyplinarnej”; 
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15) w art. 59 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§1. W rozpoznawaniu skarg nadzwyczajnych uczestniczą ławnicy Sądu Najwyższego.”; 

16) w art. 60 uchyla się pkt 6; 

17) w art. 63 w § 6 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „oraz postępowania 

dyscyplinarnego”; 

18) w art. 70 w § 3 skreśla się wyrazy „oraz Prezesem Sądu Najwyższego kierującego pracą 

Izby Dyscyplinarnej”; 

19) w art. 73 w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) w pierwszej instancji – Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów Sądu 

Najwyższego; 

2) w drugiej instancji – Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów Sądu 

Najwyższego.”; 

20) w art. 75 w § 4 uchyla się zdanie drugie; 

21) w art. 76: 

a) w § 1 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „Prezesa Sądu Najwyższego 

kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej,”, 

b) uchyla się § 8–11; 

22) w art. 77 uchyla się § 2; 

23) uchyla się art. 78; 

24) uchyla się art. 79; 

25) w art. 97 w § 3 uchyla się zdanie drugie; 

26) w tytule rozdziału 9 skreśla się wyrazy „, Kancelaria Prezesa Sądu Najwyższego 

kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej”; 

27) w art. 98: 

a) w § 1 skreśla się wyrazy „, Kancelaria Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą 

Izby Dyscyplinarnej”, 

b) uchyla się § 3; 

28) uchyla się art. 100; 

29) w art. 102 uchyla się § 2; 

30) w art. 103 w § 1 skreśla się wyrazy „oraz Szefa Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego 

kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej”; 

31) w załączniku w pkt 3 skreśla się wyrazy „, Nadzwyczajny Rzecznik Dyscyplinarny”. 
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Art. 7. 1. Mandat członków Krajowej Rady Sądownictwa wybranych na podstawie art. 9a 

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 wygasa. 

2. Wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa w miejsce członków, o których mowa 

w ust. 1, dokonuje się na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, z tym że: 

1) wybory przeprowadza się w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy; 

2) publiczne wysłuchanie kandydatów zarządzają i organizują Pierwszy Prezes Sądu 

Najwyższego oraz Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Art. 8. 1. Postępowanie w sprawie indywidualnej dotyczącej powołania do pełnienia 

urzędu sędziego albo asesora sądowego w sądzie administracyjnym toczące się przed Krajową 

Radą Sądownictwa umarza się. 

2. Postępowanie w sprawie indywidualnej innej niż sprawa, o której mowa w ust. 1, ulega 

zawieszeniu do czasu wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa na podstawie art. 7 ust. 

2 niniejszej ustawy. 

Art. 9. 1. Uchwały w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia 

urzędu sędziego albo asesora sądowego w sądzie administracyjnym podjęte przez Krajową 

Radę Sądownictwa, w której skład wchodzili członkowie wybrani na podstawie art. 9a ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 1, tracą moc. 

2. Postępowanie wszczęte na skutek odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa, 

o której mowa w ust. 1, podlega umorzeniu. 

3. Sprawy indywidualne inne niż sprawy dotyczące powołania do pełnienia urzędu 

sędziego albo asesora sądowego w sądzie administracyjnym rozstrzygnięte uchwałami 

Krajowej Rady Sądownictwa, w której skład wchodzili członkowie wybrani na podstawie art. 

9a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, podlegają ponownemu rozpatrzeniu na wniosek uczestnika 

postępowania zgłoszony w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 10. W przypadku obwieszczenia o wolnym stanowisku sędziowskim albo wolnym 

stanowisku asesorskim, które zostało ogłoszone od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 

8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 3) i przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, termin, o którym mowa 

w art. 57 § 1 ustawy zmienianej w art. 4 albo termin, o którym mowa w art. 31 § 2 ustawy 

zmienianej w art. 6, biegnie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 
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Art. 11. 1. Sędzia Sądu Najwyższego, sędzia sądu powszechnego, sędzia sądu 

administracyjnego, sędzia sądu wojskowego oraz asesor sądowy w sądzie administracyjnym, 

który został powołany na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, w której skład wchodzili 

członkowie wybrani na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, nie może 

wykonywać czynności wynikających z tego powołania. 

2. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy sędzia oraz asesor 

sądowy, o którym mowa w ust. 1, ma prawo złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się urzędu wraz 

z jednoczesnym zgłoszeniem zamiaru powrotu na stanowisko zajmowane poprzednio lub 

stanowisko równorzędne poprzednio zajmowanemu. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, właściwy organ przekazuje: 

1) Krajowej Radzie Sądownictwa – w przypadku gdy oświadczenie obejmuje zgłoszenie 

zamiaru powrotu na stanowisko sędziego sądu powszechnego, sędziego sądu 

wojskowego, asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym albo sędziego 

sądu administracyjnego; 

2) Prokuratorowi Generalnemu – w przypadku gdy oświadczenie obejmuje zgłoszenie 

powrotu na stanowisko prokuratora; 

3) Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku gdy wniosek 

dotyczy powrotu na stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) rektorowi szkoły wyższej, dyrektorowi instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk lub 

dyrektorowi instytutu badawczego – w przypadku gdy wniosek dotyczy powrotu na 

stanowisko nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego; 

5) kierownikowi właściwego urzędu – w przypadku gdy wniosek dotyczy powrotu na 

stanowisko w instytucji publicznej. 

4. Zajmowanie stanowiska sędziego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, stanowi 

oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa, za którą sąd dyscyplinarny wymierza karę złożenia 

sędziego z urzędu. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do asesora sądowego, o którym mowa w ust. 1. 

Art. 12. 1. Orzeczenia wydane przez sądy, w których składzie uczestniczył sędzia lub 

asesor sądowy, o którym mowa w art. 11 ust. 1, pozostają w mocy. 

2. Orzeczenia wydane przez sądy, w których składzie uczestniczyli sędziowie Izby 

Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, są nieważne. 

3. Okoliczność, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do wniesienia środka 

zaskarżenia, a także wniosku albo skargi o wznowienie postępowania. 
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4. Wniosek albo skargę o wznowienie postępowania opartą na podstawie, o której mowa 

w ust. 3, można wnieść w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Terminów, 

o których mowa w art. 407 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, 1495, 1649 i 1818) oraz art. 277 ustawy z dnia 30 

sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2325) nie stosuje się. 

5. Koszty sądowe w sprawach, o których mowa w ust. 3, ponosi Skarb Państwa. 

Art. 13. 1. Kadencja sędziego sądu dyscyplinarnego przy wojskowym sądzie okręgowym, 

powołanego na podstawie art. 39b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, wygasa z upływem 3 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że Pierwszy Prezes Sądu 

Najwyższego postanowi o dalszym sprawowaniu przez daną osobę obowiązków sędziego sądu 

dyscyplinarnego przy wojskowym sądzie okręgowym. 

2. Kadencja sędziego sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym, powołanego na 

podstawie art. 110a § 1 ustawy zmienianej w art. 4, wygasa z upływem 3 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego postanowi 

o dalszym sprawowaniu przez daną osobę obowiązków sędziego sądu dyscyplinarnego przy 

sądzie apelacyjnym. 

3. Kadencja Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Wojskowych oraz Zastępcy Rzecznika 

Dyscyplinarnego Sądów Wojskowych, powołanych na podstawie art. 40 § 2 ustawy zmienianej 

w art. 2, wygasa z upływem miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego postanowi o dalszym sprawowaniu przez daną osobę 

obowiązków Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Wojskowych albo Zastępcy Rzecznika 

Dyscyplinarnego Sądów Wojskowych. 

4. Kadencja Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępców 

Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, powołanych na podstawie art. 

112 § 3 ustawy zmienianej w art. 4, wygasa z upływem miesiąca od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy, chyba że Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego postanowi o dalszym 

sprawowaniu przez daną osobę obowiązków Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów 

Powszechnych albo Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. 

Art. 14. Tworzy się Radę Społeczną przy Krajowej Radzie Sądownictwa. 

Art. 15. 1. Znosi się Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. 

2. Stosunek służbowy sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wygasa. 



– 13 – 

3. Wszczęte i niezakończone sprawy należące do właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu 

Najwyższego są prowadzone przez: 

1) Izbę Karną – w przypadku spraw, o których mowa w art. 27 § 1 pkt 1 ustawy zmienianej 

w art. 6, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy; 

2) Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – w przypadku spraw, o których mowa w art. 27 

§ 1 pkt 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy. 

Art. 16. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 

7, art. 8, art. 9 ust. 1 i 2, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1–3 i art. 15, które wchodzą w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia. 


