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Na podstawie art. 118 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam
Sejmowi
projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju
W

załączeniu

przedstawiam

sądów

także opinię dotyczącą zgodności

wojskowych.
proponowanych

regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Jednocześnie

sprawie

w

uprzejmie
toku

Sprawiedliwości.

informuję, że

prac

do prezentowania stanowiska

parlamentarnych

został

Rządu

upoważniony

w tej

Minister

Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s dów wojskowych
Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju s dów wojskowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 358, 2103 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1452) wprowadza si nast puj ce
zmiany:
1)

w art. 58 w § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) w razie ukarania prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym;”;

2)

w art. 70 w § 1:
a)

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Do s dów wojskowych, asystentów s dziów oraz ławników stosuje si
odpowiednio przepisy art. 4, art. 5, art. 8, art. 20a, art. 22b § 2, art. 37 § 8, art. 37e
§ 1 i 3, art. 40, art. 41a–41d, art. 42, art. 44–52, art. 53 § 1–3, art. 54, art. 57 § 1 i 7
zdanie pierwsze i drugie, art. 58 § 1, 3–4a, 5 i 6, art. 60, art. 65, art. 66, art. 69
§ 1–2a, art. 70, art. 71 § 2 i 3, art. 73–75, art. 77 § 2–2b, 3a, 4 i 6–7, art. 78 § 1–4,
art. 78a § 1–3 i 6, art. 79, art. 80 § 2d–2h i 4, art. 82a, art. 83, art. 84 § 3, art. 85,
art. 86, art. 89, art. 90, art. 91 § 1, 1c–2, 6, 7 i 9–12, art. 91a, art. 92, art. 93, art. 94
§ 1, 3 i 4, art. 95, art. 98 § 1 i 2, art. 99, art. 100 § 1–4, art. 101 § 2–4, art. 102,
art. 104–106, art. 108, art. 111, art. 114 § 5–7, art. 115–118, art. 120–122,
art. 125–128, art. 130, art. 131, art. 133, art. 133a, art. 147 § 3, art. 156, art. 159 § 1
pkt 5 i 6, art. 167, art. 169, art. 170 § 3 i art. 171–174 ustawy, o której mowa
w art. 32a § 1, oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 41 § 2,
art. 41e, art. 57 § 9, art. 78 § 5, art. 78a § 7, art. 91 § 8 i art. 148 § 3 tej ustawy,
z tym e:”,

b)

pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) obsada wolnych stanowisk s dziowskich, o których mowa w art. 20a § 1–2a
powołanej ustawy,

nast puje z uwzgl dnieniem potrzeb kadrowych

s downictwa wojskowego;”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w ycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Projektowane zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju
s dów wojskowych (dalej „u.s.w.”) obejmuj nadanie nowego brzmienia art. 58 § 1 pkt
8 u.s.w oraz nadanie nowego brzmienia znajduj cemu si

w art. 70 § 1 u.s.w.

wprowadzeniu do wyliczenia, jak równie nadanie nowego brzmienia przepisowi art. 70
§ 1 pkt 7 u.s.w.
Zmiana brzmienia art. 58 § 1 pkt 8 u.s.w. wynika z konieczno ci dostosowania
tre ci tego przepisu do brzmienia przepisów ustawy z dnia 9 pa dziernika 2009 r.
o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 772 i 2138). Art. 17 ust. 4 wymienionej
ustawy stanowi, e ołnierz za popełnienie czynu b d cego naruszeniem wył cznie
zasad etyki oraz godno ci i honoru

ołnierza nie ponosi odpowiedzialno ci

dyscyplinarnej. Ponadto przepis art. 23 tej ustawy przewiduje mo liwo

odst pienia od

ukarania, je eli stopie winy lub stopie szkodliwo ci przewinienia dyscyplinarnego nie
jest znaczny, a wła ciwo ci i warunki osobiste ołnierza oraz dotychczasowy przebieg
jego słu by uzasadniaj przypuszczenie, e mimo odst pienia od ukarania b dzie on
przestrzegał dyscypliny wojskowej. Wobec powy szego jest zasadna zmiana brzmienia
art. 58 § 1 pkt 8 u.s.w., reguluj cego jeden z przypadków wyga ni cia mandatu
ławnika, co powinno nast powa
dyscyplinarnym,

nie

za

w

w razie ukarania prawomocnym orzeczeniem
sytuacji

uznania

prawomocnym

orzeczeniem

dyscyplinarnym za winnego naruszenia honoru i godno ci ołnierskiej. Taka zmiana
brzmienia wskazanego przepisu spowoduje, e mandat ławnika nie wyga nie w sytuacji
uznania go winnym przewinienia dyscyplinarnego z jednoczesnym odst pieniem od
ukarania.
Potrzeba nadania nowego brzmienia znajduj cemu si

w art. 70 § 1 u.s.w.

wprowadzeniu do wyliczenia oraz tre ci § 1 pkt 7 wynika z konieczno ci dostosowania
tre ci tych regulacji do zmiany wprowadzonej w ustawie – Prawo o ustroju s dów
powszechnych ustaw z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
s dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1224) (dalej „u.s.p”).
Zgodnie z art. 1 pkt 28 ustawy zmieniaj cej uchylono art. 56 u.s.p., reguluj cy mi dzy
innymi

zasady

rozdziału

wolnych

stanowisk

s dziowskich

przez

Ministra

Sprawiedliwo ci. Zmiany miały zwi zek z instytucj asesora s dowego i aktualnie
regulacja ta znajduje si w art. 20a u.s.p. (art. 1 pkt 6 ustawy zmieniaj cej u.s.p.).

Wobec powy szej zmiany przepisów u.s.p. z uwagi na istnienie w u.s.w. odesłania w
tym zakresie, bez dokonania korekty art. 70 § 1 u.s.w. staje si niemo liwym powołanie
nowego s dziego w s downictwie wojskowym pomimo istnienia nieobsadzonego etatu.
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest obj ty zakresem prawa Unii
Europejskiej.
Wej cie

w

ycie

ustawy

nie

b dzie

miało

wpływu

na

działalno

mikroprzedsi biorców oraz małych i rednich przedsi biorców.
Projekt nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji
zgodnie z trybem przewidzianym w rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Projekt ustawy został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej
Rz dowego Centrum Legislacji w zakładce Rz dowy Proces Legislacyjny, stosownie
do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalno ci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) i § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 pa dziernika 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów
(M.P. z 2016 poz. 1006 i 1204).

aden z podmiotów nie zgłosił zainteresowania

pracami nad projektem ustawy w trybie art. 7 wy ej wymienionej ustawy.
Ocena OSR w trybie § 32 Regulaminu pracy Rady Ministrów nie była
dokonywana.
Koordynator OSR nie przedstawił stanowiska w zakresie Oceny Skutków
Regulacji.
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Nazwa projektu:
Projekt ustawy o zmianie ustawy –Prawo o ustroju s dów wojskowych

Data sporz dzenia
4.04.2017 r.

Organ odpowiedzialny Ministerstwo wiod ce i ministerstwa
współpracuj ce:
Ministerstwo Sprawiedliwo ci

ródło:
Wniosek komórki merytorycznej

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu:
Pan Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu

Nr w wykazie prac:
UD 206

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:
Pan Wojciech Ulitko Zast pca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwi zywany?
Konieczno zmian w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju s dów wojskowych (dalej „u.s.w.”)
jest konsekwencj brzmienia przepisów nast puj cych aktów prawnych:
– ustawy z dnia 9 pa dziernika 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 772 i 2138);
– ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s dów powszechnych w brzmieniu nadanym ustaw z dnia 10 lipca
2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1224)
(dalej „u.s.p.”).
Wprowadzenie przewidzianych w projekcie zmian stanowi niezb dny zabieg z uwagi na zachowanie spójno ci systemu
prawnego. Dostosowanie przedmiotowych przepisów jest niezb dne w celu zapobie enia powstawaniu luk prawnych lub
sprzeczno ci.
2. Rekomendowane rozwi zanie, w tym planowane narz dzia interwencji, i oczekiwany efekt
W celu wprowadzenia powy szych zmian do porz dku prawnego konieczna jest nowelizacja ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. – Prawo o ustroju s dów wojskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 358, z pó n. zm.) reguluj cej przedmiotowe kwestie.
Przedmiotowy projekt przewiduje:
1. Zmian w zakresie przesłanki jednego z przypadków wyga ni cia mandatu ławnika – ma ono nast pi w razie
ukarania prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym, nie za w razie uznania prawomocnym orzeczeniem
dyscyplinarnym winnym naruszenia honoru i godno ci ołnierskiej. Jest to wynikiem brzmienia art. 17 ust. 4 ustawy
z dnia 9 pa dziernika 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 772 i 2138), zgodnie z którym ołnierz
za popełnienie czynu b d cego naruszeniem wył cznie zasad etyki oraz godno ci i honoru ołnierza nie ponosi
odpowiedzialno ci dyscyplinarnej.
2. Dostosowanie brzmienia zawartego w ustawie – Prawo o ustroju s dów wojskowych odesłania do odpowiedniego
stosowania do s dów wojskowych przepisów ustawy – Prawo o ustroju s dów powszechnych do zmian
wprowadzonych w tej ustawie ustaw z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s dów
powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1224). Ustawa zmieniaj ca m.in. uchyliła art. 56 u.s.p.,
zawieraj cy regulacj dotycz c zasad rozdziału wolnych stanowisk s dziowskich przez Ministra Sprawiedliwo ci.
Aktualnie regulacja w tym zakresie znajduje si w art. 20a u.s.p. Korekta zawartego art. 70 § 1 u.s.w. odesłania do
u.s.p. w powy szej kwestii jest konieczna dla umo liwienia powołania nowego s dziego w s downictwie
wojskowym w sytuacji istnienia nieobsadzonego etatu.
Wskazane zmiany maj na celu dostosowanie przepisów dotycz cych s downictwa wojskowego do zmian
wprowadzonych w u.s.p. dla zapewnienia spójno ci regulacji, a co za tym idzie prawidłowego funkcjonowania
s downictwa wojskowego.
3. Jak problem został rozwi zany w innych krajach, w szczególno ci krajach członkowskich OECD/UE?
Z uwagi na szczegółowo proponowanych rozwi za , odst piono od analizy prawnoporównawczej mi dzynarodowych
regulacji w przedmiotowej kwestii.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Minister Sprawiedliwo ci

ołnierze sprawuj cy
funkcj ławnika w s dach

Wielko

ródło danych

Oddziaływanie
Przydzielanie w porozumieniu
z Ministrem Obrony
Narodowej nowych stanowisk
s dziowskich w s downictwie
wojskowym w przypadku
istnienia nieobsadzonego etatu.
Zmiana w zakresie przesłanki
jednego z przypadków

wojskowych

wyga ni cia mandatu ławnika,
co ma nast pi w razie
ukazania prawomocnym
orzeczeniem dyscyplinarnym,
nie za w razie uznania
prawomocnym orzeczeniem
dyscyplinarnym winnym
naruszenia honoru i godno ci
ołnierskiej.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt ustawy został zamieszczony w Biuletynie informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwo ci,
stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalno ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. z 2017 r. poz. 248).
W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt ustawy został przedstawiony Krajowej Radzie S downictwa,
Pierwszemu Prezesowi S du Najwy szego, Prokuratorowi Krajowemu, prezesom s dów apelacyjnych, prezesom
wojskowych s dów okr gowych, stowarzyszeniom zrzeszaj cym s dziów i poszczególne grupy pracowników
s downictwa, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radców Prawnych, zwi zkom zawodowym
reprezentuj cym pracowników s downictwa.
W toku konsultacji publicznych i opiniowania nie zostały zgłoszone uwagi do projektowanych regulacji, a jedynie
propozycje rozszerzenia ich o dodatkowe kwestie. Wnioski te, jako wykraczaj ce poza zakres projektowanych regulacji,
nie zostały przez projektodawc uwzgl dnione.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wej cia w ycie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Ł cznie (0–10)

Dochody ogółem
bud et pa stwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
bud et pa stwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
bud et pa stwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
ródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie ródeł
danych i przyj tych do
oblicze zało e
7. Wpływ na konkurencyjno gospodarki i przedsi biorczo , w tym funkcjonowanie przedsi biorców oraz na
rodzin , obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wej cia w ycie zmian
0
1
2
3
5
10
Ł cznie (0–10)
W uj ciu
du e przedsi biorstwa
pieni nym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i rednich
ceny stałe
przedsi biorstw
z … r.)
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
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W uj ciu
niepieni nym

du e przedsi biorstwa
sektor mikro-, małych
i rednich
przedsi biorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Słu ba kuratorska
i Policja

Dodatkowe
informacje, w tym
Projektowane zmiany nie b d
miały wpływu na konkurencyjno
gospodarki
wskazanie ródeł
i przedsi biorczo , w tym funkcjonowanie przedsi biorców oraz na rodzin , obywateli
danych i przyj tych do i gospodarstwa domowe sektor finansów publicznych.
oblicze zało e
8. Zmiana obci e regulacyjnych (w tym obowi zków informacyjnych) wynikaj cych z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane s obci enia poza bezwzgl dnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
nie
tabeli zgodno ci).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwi kszenie liczby dokumentów
zwi kszenie liczby procedur
wydłu enie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obci enia s przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
Okre lenie kompetencji Ministra Sprawiedliwo ci w zakresie powoływania nowego s dziego w s downictwie
wojskowym w sytuacji istnienia nieobsadzonego etatu.
9. Wpływ na rynek pracy
Projektowane zmiany nie b d miały wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
rodowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie pa stwowe

informatyzacja
zdrowie

Projekt nie b dzie oddziaływał na przedmiotowe obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewiduje si wej cie w ycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nast pi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan zastosowane?
Efekty wej cia w ycie projektowanej ustawy b d natychmiastowe i nie wymagaj pomiaru.
13. Zał czniki (istotne dokumenty ródłowe, badania, analizy itp.)
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Raport z konsultacji publicznych

W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt ustawy został przedstawiony
Krajowej Radzie Sądownictwa, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Prokuratorowi
Krajowemu, prezesom sądów apelacyjnych, prezesom wojskowych sądów okręgowych,
stowarzyszeniom zrzeszającym sędziów i poszczególne grupy pracowników sądownictwa,
Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radców Prawnych, związkom zawodowym
reprezentującym pracowników sądownictwa.
W toku konsultacji publicznych i opiniowania nie zostały zgłoszone uwagi do
projektowanych regulacji, a jedynie propozycje rozszerzenia ich o dodatkowe kwestie. Wnioski
te, jako wykraczające poza zakres projektowanych regulacji, nie zostały przez projektodawcę
uwzględnione.
Projekt ustawy nie podlegał opiniowaniu przez organy i instytucje Unii Europejskiej.
Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie art. 7
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U.
z 2017 r. poz. 248).

