
Warszawa, 24 kwietnia 2022 r.

DLUS-I.4601.62.2021

Według rozdzielnika

Szanowni Państwo,

stosownie do postanowień § 36 uchwały nr 190 Rady Ministrów z  dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. 2022 r. poz. 348) w zw. z  

art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

263) w załączeniu przekazuję projekt ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, z  

uprzejmą prośbą o zaopiniowanie projektu ustawy i zgłoszenie ewentualnych uwag do tego 

projektu w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania oraz o przekazanie opinii w wersji 

elektronicznej na adres: sekretariat.dlus@ms.gov.pl.

 Jednocześnie uprzejmie informuję, że ww. projekt jest dostępny na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces 

Legislacyjny (UD322).

Wyznaczenie terminu krótszego niż 30 dni, o którym mowa w 19 ust. 2 ustawy 

o związkach zawodowych, uzasadnione jest ważnym interesem publicznym, tj. doniosłą 

potrzebą stworzenia, w ramach konstytucyjnych zasad ustrojowych, struktury sądów 

powszechnych zdolnych do sprawnego realizowania swoich zadań, w sposób adekwatny do 

potrzeb społecznych i gospodarczych nowoczesnego państwa, a zarazem uwzględniającego 

potrzebę racjonalizacji kosztów sprawowanego przez sądy wymiaru sprawiedliwości.

Ustrój sądów powszechnych wymaga przebudowy. Projektowaną ustawę uzasadnia 

potrzeba dostosowania sądownictwa do problemów społecznych i gospodarczych. 

Projektowana ustawa, wprowadzając nową ustawę o ustroju sądów powszechnych zmierza do 

minimalizacji przewlekłości i uchybiania standardom rzetelności i sprawności postępowań 

i zmniejszenia nierównomiernego obciążenia sędziów pracą orzeczniczą. Celem ustaw 

mailto:sekretariat.dlus@ms.gov.pl


reformujących sądownictwo jest odejście od nieefektywnej struktury sądownictwa, zmiana 

modelu awansu zawodowego sędziów, likwidacja większości stanowisk i dodatków 

funkcyjnych, racjonalizacja nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów, 

wzmocnienie niezawisłości sędziowskiej przez eliminację instytucji „awansu” do sądu 

wyższego szczebla, na rzecz zasady, że powołanie do służby sędziowskiej w sądownictwie 

powszechnym następuje tylko raz.

Celem projektu jest wkomponowanie w system prawa polskiego zmian, które 

wynikają z projektu ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Wprowadzenie nowej, 

kompleksowej regulacji dotyczącej organizacji i zasad działania nowego modelu 

organizacyjnego sądownictwa wymusza wprowadzenie szeregu zmian w obowiązujących 

aktach prawnych. 

W projekcie zawarto regulacje dotyczące utraty mocy dotychczasowej ustawy z dnia 

27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z 2021 r. 

poz. 1080 i 1236 oraz z 2022 r. poz. 655) oraz przepisy przejściowe i dostosowujące, które 

pozwolą na sprawne wprowadzenie w życie postulowanych rozwiązań prawnych 

przewidzianych przez ustawę – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ponadto dokonano 

zmian w innych ustawach poprzez wprowadzenie odwołań do ustawy – Prawo o ustroju 

sądów powszechnych, eliminację obecnie obowiązujących struktur, których zniesienie zakłada 

nowy model sądownictwa, a także dostosowanie nazewnictwa.

Projektowane zmiany, z uwagi na ich skutek finansowy, a w konsekwencji powiązanie 

z danym rokiem budżetowym, powinny wejść w życie od początku roku. Założono przy tym, 

że zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., co przemawia za wyznaczeniem 

terminu 21 dni na zaopiniowanie projektu przedstawionej ustawy. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym 

terminie pozwolę sobie uznać za uzgodnienie treści projektu.

Z wyrazami szacunku
z up. Ministra Sprawiedliwości

Katarzyna Frydrych

Podsekretarz Stanu

/podpisano elektronicznie/



Załączniki: 
Projekt ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych wraz z uzasadnieniem i OSR.

Otrzymują:
1. Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej 

Polskiej,
e-mail: Krajowa_Rada_ZZPWS_RP@ms.gov.pl;

2. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
e-mail: kontakt@nszzpwsrp.pl;

3. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność” Pracowników Sądownictwa, 
e-mail: sekretariat@ps-solidarnosc.org.pl;

4. Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury 
Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Rady Głównej ZZPiPP RP, 
e-mail: biuro@prokuratura-zz.pl;

5. Przewodniczący Prezydium Krajowego Zarządu Krajowego Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Ad Rem”, 
e-mail: d.cydzik@knszzadrem.pl; 

6. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, 
e-mail: legislacja@solidarność.org.pl;

7. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 
e-mail: opzz@opzz.org.pl;

8. Forum Związków Zawodowych, 
e-mail: biuro@fzz.org.pl;

9. Konfederacja Lewiatan, 
e-mail: recepcja@konfederacjalewiatan.pl;

10. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 
e-mail: sekretariat@pracodawcyrp.pl;

11. Związek Rzemiosła Polskiego, 
e-mail: zrp@zrp.pl;

12. Związek Pracodawców Business Centre Club, 
e-mail: instytut@bcc.org.pl;

13. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, 
e-mail: biuro@zpp.net.pl;

14. Federacja Przedsiębiorców Polskich, 
e-mail: biuro@federacjaprzedsiebiorcow.pl.
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