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 w nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji z Panem Ministrem dotyczącej 

niejasnych zasad dotyczących kandydowania na stanowisko starszego asystenta 

sędziego oraz związany z tym problem braku podstawy prawnej odpowiedzialności 

dyscyplinarnej asystenta sędziego, pragnę poinformować, że z zadowoleniem przyjąłem 

informację o zmianie brzmienia  art. 155 § 3b pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo 

o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm.; dalej jako: P.u.s.p) przez 

art. 1 pkt 46 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów 

powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1452). 

 Obecne brzmienie art. 155 § 3b pkt 1 P.u.s.p. przewiduje, że: „na stanowisku 

starszego asystenta sędziego może być zatrudniony asystent, który zajmował stanowisko 

asystenta sędziego przez co najmniej dziesięć lat i uzyskiwał pozytywne okresowe oceny”. 

Wymóg polegający na niekaralności dyscyplinarnej w procedurze kwalifikacyjnej  

na stanowisko starszego asystenta sędziego został więc skutecznie wyeliminowany  

z porządku prawnego. Powyższa zmiana legislacyjna jest zgodna z postulatem Rzecznika 

wyrażonym w wystąpieniu do Pana Ministra z dnia 25 lipca 2016 r. 

Warszawa, 22 stycznia 2018 r. 

 

Pan 

Zbigniew Ziobro 

Minister Sprawiedliwości 
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Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra, że we wskazanym wystąpieniu 

zwróciłem uwagę, że z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w przypadku  

art. 27a §  2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2188; dalej: P.u.s.a.) który przewiduje, że: „Na stanowisku 

starszego asystenta sędziego może być zatrudniony asystent sędziego, który zajmował 

stanowisko asystenta sędziego przez co najmniej pięć lat, nie był karany za 

przewinienia dyscyplinarne, a także uzyskiwał pozytywne okresowe oceny 

kwalifikacyjne”.  

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 958.),  

zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o rozważenie zainicjowania 

stosownej zmiany art. 27a § 2 P.u.s.a. poprzez usunięcie z tego przepisu wymogu 

„braku karalności za przewinienie dyscyplinarne”. 

Będę wdzięczny Panu Ministrowi za poinformowanie mnie o zajętym w niniejszej 

sprawie stanowisku. 

 

 

 [Adam Bodnar] 


