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433 

USTAWA 

/ z dnia 20 grudnia 1989 r. 

o ' utworzeniu urzędu ·Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 

Art. 1. TWQrzy się urząd ' Ministra Ochrony Środo
wiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 

Art. 2. ' Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Na
turalnych i Leśnictwa realizuje politykę państwa vi za
kresie ochrony środowiska . i jego racjonalnego kształto

. wania oraz, gospodarki leśnej, w tym łowiectwa, a także' 

gospodarki zasobami naturalnymi, w tym zasobami... wod
nymi i geologicznymi. 

Art. 3. 1. Do zakresu działania Ministra ), Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa należą w 

_ śzćzególności sprawy: • .."-. 

1) ochrony i kształtowania środowiska, w tym śro
dowiska morskiego, oraz racjonalnego wykorzystywa
nia jego zasobów, 

.2) ochrony przyrody; w tym w parkach narodowych i 
krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz ochrony 
ga}unków prawem chronionych, lasów, zwierzyny i 
innych tworów przyrody, 

3) $ospodarki zasobami naturalnymi, 
, . , 

4) gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, . 
. , 

5) lasów;' gospodarki leśnej, ochrony gruntów leśnych 

i zadrzewi en, 

6) meteorologii i hydrologii oraz geologii. 

Art. 4. Minister ' Ochr.ony Środowiska, Zasobów Na
turalnych i Leśnictwa wykonuje swoje zadania w szcze
gólności przez: 

1} opracowywanie założeń polityki państwa w zakresie 
ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, 

2) udział w · planowaniu społeczno-gospodarczym i finan
sowym, 

3) tworzenie warunków ekonomiczno-finansowych, orga
nizacyjnych i technicznych ochrony- środowiska, gos
podarki zasobami naturalnymi i leśnictwa,' 

4) tworzenie warunków dla rozwoju współpracy go~po· 
darczej i naukowo-technicznej z zagranicą~ w tym 
również J inicjowanie współpracy międzynarodowej . w 

. dziedzinie ochrony środowiska, 

5) inicjowanie i opiniowanie prpgramów naukowo-ba- ' 
dawczych stosownie do swojego zakresu działania, 

6) ustalanie zasa'd ochrony środowiska oraz racjonalnej 
gospodarki woqnej, leśnej, a także zasobami kopalin 
przyprowadzeniu działalności produkcyjnej, usługo

wej, badawczej, ' a ponadto zasad wprowadzania no
wych ,technik i technologii. 

. Art. 5.' Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Na: 
' turalnych i Leśnictwa wykonuje zadania naczelnego orga
nu administracji państwowej w zakresie geologii przy 

2. Minister Ochrony Środowiska, 'Zasobów Natural- pomocy Głównego Geologa Kraju. 
nych i Leśnictwa stosownie do ustalonego ustawą zakresu -
działania wykonuje zadania z zakres~ obronności i bez
pieczeństwa państwa oraz inne zadania określone w usta
wach szczególnych. 

Art. 6. 1. Rada- Ministrów, w dr.odze rozporządżEmia, 
może określić szczegółowy zakres działania Ministra 
Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 
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2. Organiiację , Ministerstwa Ochrony Śroctowiska, 
Zasobów: Naturalnych i Leśnictwa, wykaz jednostek orga
ni~acyjnyc!l podporządkowanych ! Ministrowi Ochrony ' 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz nad
zorowanych przez ten organ, a także przedsiębiorstw pań
stwowych, dla których Minister Ochrony Środowiska, Za
sobów . NatULalnych i Leśnictwa jest organem założyciel
skim, określa statut nĘidany przez Radę Ministrów. 

-Ai t. 7. 1. Znosi się 'urząd Ministra Ochrony Środo· 
wiskai Zasobów Naturalnych. 

2. Określone w ódrębnych przepisach sprawy nale
żące do Ministra Ochrony Środowiska ' i Zasob'ów Natural
nych oraz, w zakresie ustalonym ustawą, 'do Ministra 
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnoś'ciowej prze
chodzą do ~właściwości Ministra Ochrony Środowiska, Za
sobów Naturalnych i Leśnictwa. 

Art. 8. Ministet Ochrony Środowiska, Zasobów r~a
turalnych i Leśnictwa staje się z dniem ~ejścia w życie 
ustawy: 

l) organem załdżycielskim przedsiębiorstw państwo
wych, dla · których dotychczas takim ' organem był ' 
Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, 

2) organem założycielskim przedsiębiorstw państwo
wych, dla których dotychczas takim organem był 

Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki .Żywnoś
cowej - w zakresie ustalonym ustawą, 

3) organem sprawującym nadzór nad jednostkami ba~ , ,"\.it~ 
dawczo-rozwojowymi i innymi podporządkowanymi ! /(:~:(: 

jednostkami organizacyjnymi, w stosunku do których >~ .-;*~ 
dotychczas nadzór sprawował Minister Ochrony .Sto~ , t:~ 
dowiska i Zasobów Naturalnych, '; .. :Jt':~ 

, I ~ ~. \, .;:: 

4) organem sprawującym nadzór nad jednostkami ba- ..,i 
dawqo~rozwojowymi 1 innymi . 'podporządkowanyni'i , ' ;~ 
jednostkami organizacyjnymi, w stosunku do których " ''S1 
dotychczas nadzór sprawował Minister Rolnictwa, .. jl., ., ... t ..... ·:.~.j. 
Leśnictwa i Gospodarki Żywnościow.;ej- vi zakresie "".~ 

. ustalonym ustawą. ' '" Ilt('l 
Art. 9. W ustaw:e z dnia 12 listopada 1985 r. o I . :~~ 

zmianach w organizacji oniz zakresie dzial'ania niektórych . " 
naczelnych i centralnych organów administracji państwo- '-.'~ 
wej (Dz. U. Nr 50, poz. 262, z~ 1987 r. Nr 33, poz. ;'80,: -':<~ 
oraz, z 1~89 r. Nr 30, poz .. 163· i Nr 64, poz. ' 387) a;t. 3 .. " ,~ 
skresla SIę. . , .;~ 

. , ,-i:r~:i 
Art. 10. W ustawie z dnia 23 października 1987 r. " . ,~ 

~o~t7~;)~i~r~r~ę!u u~.in~s~a p:;z~n:;:~zi~~~ ~j~~i:; \~ 
J - ,;)~~~ 

przemysłu tartacznego, płyt i sklejek" skreśla się. I~ 

~'~1 , Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia ' 1990 r. '(~ 

":;\lj 

Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowel~ <' , .~~~ 
W. Jaruzelski "":.';;'~ 

-~;' - ,;}~1~ 

. / ,:~,;~~~ 
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z dnia 20 grudnia .1989 r. t""'" 

\::,f~ 
.!lt :j; 
,~ 

_i' ~.:'f~ 
>~ 

o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa GOSpodarki L:ywnościowej. 

Art. 1. Tworzy się urząd Ministra , Rolnictwa i Gos
podarki Żywnościowej ~ 

Art., 2. NIinister Rolnictwa i Gospodar~i Żywnościo~ 
wej realizuje politykę państwa w ' zakresie rolnictwa i 
gospodarki żywnościowej w stosunku do wszystkich pod
miotó~ gospodarczych, ' niezależnie od formy własności. 

Art: 3. ·t. ' Do zakresu działania Ministra Rolnictwa 
Gospodarki Żywnościowej należą w szczególności 

sprawy: 

l) produkcji roślinnej, hodowli i óchronyroślin oraz 
. nasiennictwa, 

I , . 

2) produkcji zwierzęce) i hodowli . zwierząt, 

3) ochrony żdr.owia: zwierząt, produkcji leków wetery
naryjnych oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego 
nad żywnością pochodzenia zwierzęcego, . 

A) goS1>odarki . rybackiej . w wodach śródlądowych, 

5) przetwórstwa rolno-$pożywczego i przechowalnictwa 
artykułów żywnościOWych! . 

6) gOspodarkigruntaIńi przeznaczonymi na cele rolne 
i ich ochrony, 

/ 
• l' ~ • 

7) ewidencji gruntów i budynków w odniesieniu do I:.·~.,.· •. · ..•. ·' •. :~,r.'.~.','.~,""'. 
obszarów gmin, a także podziałów i rozgraniczania '7, 

nieruchomości w odniesieniu do obszarów nie obję- , ,,,,.'ił 
tych działaniem ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. .i<\~ 
o gospodarce g'runtami i wywłaszczaniu nierucho
mości (Dz, U, z 1989 r. Nr 14, poz. 74 iNr 29/ 
poz. 154), 

8) melioracji oraz zaopatrzenia wsi i rolnictwa w wodę, 

9) budownictWa rolniczego, elektryfikacji i mechaniza~ 
ej i' roinictwa, ., 

10) oświaty rolniczej oraz postępu naukowo-technicznego . 

2. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnoścjowej, 
stosownie do ustalonego ustawą zakresu działania, wy
konuje zadania związane z obronnością i bęzpieczeń
stwem państwa oraz inne ,zadanfa, określone w ustawach 
szczególnych. 

Art. 4. - Minister Rolnictwa i Gospodarki · Żywnościo- .' 
wej wykonuje swoje zadania w szczególnc;>ści przez: 

1) opracowywanie założeń polityki panstwa w zakresie ';'" 
rolnictwa i gospodarki żywnościowej, "'~ 

.J 
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2) udział 'wpl.anowimiu społeczno-gospodarczym finan
sowym, 

3) tworzenie warunków ekonomiczno-finansowych, orga
nizacyjnych i technicznych do 'zapewnienia rozwoju 
rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, 

/ -

4) tworzenie warunków do rozwoju współpracy gospo
darczej i naukowo-technicznej z zagranicą. 

Art. 5. J. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, 
może - ok'reśUć szczegółowy zakres działania Ministra );iol':' 
'nictwa i Gospodarki L:ywnościowej . ' 

"" 
. 2. Org~nizację Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki 
, L:ywnościowej oraz wykaz jednostek organizacyjnych 
podporządkowanych Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki 
L:ywnościowej i prżedsiębiorstw państwowych, dla któ
rych Minister jest organem założycielskim, określa statut 
nadany przez Radę Ministrów. 

Art. / 6. J. , Znosi się urząd Ministra Rolnictwa, Leś
nictwa i Gospodarki L:ywnościowej. 

2. Określone w odrębnych przepis,ach sprawy nale-

żące do Ministra 'Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodi;lrki L:yw
nościowej, w zakresie ustalonym ustawą, przechodzą do 
zakresu działania Ministra Rolnictw.a i Gospodarki L:yw
nościowej. 

Art. 7. Minister Rolnictwa' i GospodarH' L:ywnośdo
wej, stosownie do ustalonego ustawą żakresu dzjałania" 

staje się z dniem wejścia w życie ustawy organem zało
' życieIskim przedsiębiorstw państwowych, dla których do
tychczas t,akim organmn był Minister Rolnictwa, Leśnic

twa i Gospodarki L:ywnośćiowej. 

Art. 8. W ustawie z dnia 12 listopada 1985 r. o 
zmianach w organizacji - oraz zakresie działania niektó
rych ,naczelnych i centralnych organów administracji pań
stwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 
oraz z 1989 r. Nr 30, poż. '163, N[64, poz. 387 i Nr 73, ' 
poz. 433) art. 2 skreśla się. 

·Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem' 1 stycznia 
1990 r. 

Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej : 
W. Jaruzelski 

435 

' USTAWA 

z dnia 20 grudnia 1989 r. 

o Krajowej Radzie Sądownictwa. 

Art. 1. 1. Tworzy się Krajową Radę Sądownictwa 

z siedzibą w Warszawie . 

2. Krajowa Rada Sądownictwa strzeże ' niezawisłości 
sędziowskiej i niezależności sądów. 

Art. 2. Krajowa Rada 
"Radą", w szczególności: 

Sądownictwa, zwana dalej 

nego Sądu Administracy jnego i przewodniczącego 

Wyższego Sądu Dyscyplinarnego o działalności sądów 
oraz wypowiada się o stanie kadry sędziowskiej, 

7) wyraża stanowisko co do propozycji zinian ustroju 
' sądów, a także w innych sprawach dotyczących ~a
runków ich funkcjonowania, 

1) rozpatruje kandydatury na stanowiska sędziów Sądu 
Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
sądów powszechnych i sądów wojskowych oraz przed- / 
stawia Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej wnioski o ich powołanie, -

8) .zapoznaje się z projektami aktów normatj(wnych do
tyczących sądownictwa, 

9) opiniuje programy szkolenia aplikantów, zakres oraz 
sposób przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i 
ustalania jego wyników, a także zasady' oceny pracy 
asesorów sądowych, : 

I 
2) rozpatruje i rozstrzyga wnioski o przeniesienie sę

dzieg,o na inne miejsce służbowe ze względu na po
wagę stanowiska sędziego, 

3) określa ogólną liczbę członków Sądu Dyscyplinarne
go i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz wskazuje 
liczbę członk.ów sądów dyscyplinarnych wybieranych 

, odpowiednio przez zgromadzenia ogólne sędziów 
Sądu Najwyższego, ' Naq:elnego Sądu , Administracyj· 
nego, óraz zebranie' przedstawicieli zgromadzeń, ogól
nych sędziów w sądach wojewódzkich, 

4) ' wyraża zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska przez 
sędziego, który przekroczył 65 lat życia, 

5) wypowiada się w sprawie zasad etyki zawodowej 
, sędziów, 

6) wysłuchuje ·informacji Pierwszego Prezesa Sądu Naj
wyższego, Miniśtra Sprawied1iwości, Prezesa Naczel-

10) wyraża opinię w sprawach dotyczących sędziów i 
' sądów, wniesionych pO,d obrady Rady przez - Prezy
denta Polskiej Rzeczypo~politej Ludowej, inne organy 
państwowe, a także przez zgromadzenia ogólne 
sędziów. 

Art. 3. 1. Kandydatury na stanowiska sędziów. są 
zgłaszane odpowiednio przez zgromadzenia ogólne sę-

"dziów Sąd,u Najwyższego, Naczelnego Sądu Administra" 
cyjnego oraz zgromadzenia ogólne sędziów w sądach wo
jewódzkich w podwójnej liczbie w stosunku dó ,nie obsa
dzonych stanowisk. Jedna kandydatura może być zgłos7o
na na stanowisko sędziego sądu rejonowego lub w razie 
bra~u innych odpowiednich kandydatów. 

2. Kandydatury na stanowiska . sędziów sądów woj
skowych, wYłonione p.zez zgromadzenie tych sędziów, są 
zgłaszane Radzie przez Ministra Obrony Narodowej. 

I , , 
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Art. 4. 1. W skład Rady wchodzą : Pierwszy Prez~s 
Sądu Najwyższego, Prezes Sądu Najwyższego kierujący 
pracami Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, Prezes Na

. czelnego Sądu Administracyjnego, dwóch sędziów Sądu 

Najwyższego, . sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
. dz-iewięciu'- sędziów sądów powszechnych, sędzia sądu 

wojskowego, czterech ' posłów, dwóch senatorów, osoba 
wskazana przez Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Lu· 
dowej oraz Minister Sprawiedliwości, 

. 2. Rada wyl;>iera ze &wego gr~na przewodniczącego 
i wiceprzewo~niczącego Rady. 

Art. 5. ' Kadencja . Rady trwa cztery lata. 

sędziów ' w sądach wojewódzkich przeprowadża się naj
póżniej . na mieSiąc przed zakończeniem kadencji Rady. 

3. Termin i miejsce zebrań przedstawicieli zgroma
dzeń ogólnych sędziów w ~ądachwojewódzkich wyznacza 

. Minister , Sprawiedliwości.-

.. 4. Zebranie pr-zedstawicieli 'zgromadzeii, ogólnr,ch 
sędziów w sądach wojewódzkich odbywa się według- re
gulaminu uchwalonego przez to zebranie; zebraniu prze
wodńic:zy najstarszy wiekiem .sędzia. 

Art. 9. 1. Rada . obradl.l-je na po~iedzeniach plenar
nych. Do ważności uchwal Rady jest wymagana obecność 
~o najmniej 2/3 jej składu. . 

2. Uchwały Rady zapadają większo~cią głosów, w 
głosowaniu jawnym. W razie równośCi głosów decyduje 
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Art. 6. 1. Członków Rady spoŚród posłów wybiera 
Sejm Polskiej Rzeczypospolitej' Ludowej, spośród senato
rów -:- Senat, a spośród sędziów Sądu Najwyższego i Na
czelnego Sądu Administracyjnego - zgromadzenia ogólne 
sędziów tych sądów. 

glos przewodniczącego. Na wniosek członka Rady 'gloso- · . '-
wanie~ jest tajne. l ~ 'l 

;. , 

2. Członków Rady spośród ' sędziów . sądów powszech
nych wybiera, ze swojego grona, zebranie przedstawicieli 
zgromadzeń ogólnyCh sędziów w sądach wojewódzkich, 
a członka Rady spośród sędiiów sądów wojskowych wy-
biera zgromadzenie .sędziów . tych sądów. . 

3. Poseł, senator lub sędzia nie może być wybrany 
w skład Rady, jeżeli sprawował funkcję jej członka ' przez 
dwie kolejne kadencje. 

Art. 7. 1. Mandat wybieranego członka Rady wy-
gasa w czasie kadencji Rady w razie: , \' 

l) zrzeczenia się członkostwa, 

2) odwołania przez organ, który dokonał wyboru, , 

3) wygaśnięcia mandatu posła, senatora lub ustania sto
sunku służbowego sędziego, 

, 4) śmierci. 

2. W razie wygaśnięcia mandatu wybieraneigo człon· 
ka Rady, wyborów uzupełniających dokonują odpowied- ' 
nio organy,. o których mowa wart. 6, Wyboru należy 
dokonać w Ciągu dwóch miesięcy od. dnia wygaśnięcia 
mandatu. ' 

Art. 8. 1. Przedstawicieli ' zgromadzeń ogólnych sę
dziów w sądach . wojewódzkich wybierają, na ' okres ka
den,cji ,' Rady, zgromadzenia ogólne w . sądach wojewódz
kich w proporcji jeden przedstawiciel na każdą · rozpo
czętą liczbę pięcdziesięciu sędziów. 

2. Wybory przedstawicieli zgromadzeń o'gólnych 

Art.1Q. l r Posiedzenia Rady żwołuje Jej przewCJd
niczący w miarę potrzeby, nie ' rzadziej jedhak niź raz 
na 3 miesiące, ,albo na wniosek co najmniej U3 jej składu. , ' 

2 . . Szczegółowy tryb działania ·Rady określa r.egula
min uchwalony przez Radę. 

Art. 11. Obsługę administracyjną Rady zapewnia 
Kancelaria Prezydenta Polskiej R~eczY2osp6Jitej Ludowej. 

Art. 12. 1. W terminie miesiąca od dnia wejścia w 
życie ustawy zgromadzenia, ' o których mowa . wart. 6 
ust. 1 i 2, wybIorą członków Rady, a zgromadzenia ogólne 
śędziów w . sądach w9jewódzkich - swych przedstawi
cieli. 

·2. Minister Sprawiedliwości zwoła zebranie przed
stawicieli zgromadzeń ' ogólnych sędziów w sądach woje
wódzkich do -wyboru członków Rady, w terminie dwóch 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

. . , ' -
Art. 13. W terminie dwóch miesięcy od dnia weJsclil , 

w życie ustawy . Minister Sprawiedliwości przedstawi 
Prezydentowi Polskie-j Rzeczypospolitej Ludowej wnioski 
o powołanie na stanowiska sędziów osób, które przestały 
zajmować te stanowiska ze względu na swoje priekona· 
nia, poglądy polityczne lub działalność społeczną, zade
klarowały zamiar powrotu na stanowisko sędziego i speł
niają wymagane warunki do , zajmowal)iatego stanowiska. 

Art. 14. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: , 
W. Jaruzelski 
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USTAWA 

z dnia.20 grudnia 1989 .r. 

o zmianIe ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym, ° Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju sądów wojskowych i Prawo o notatiacie . 

. ... 
Art. l. ' W ustawie' z dnia 20 czerwca 1985 r. -

Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 31" 
poz. 137 or.az z 1989 r. Nr 4, poz. 24 Nr 33, poz. 175) 
wprowadza się następujące zmiany:. 

l) w ~rt. 1 § l otrzymuje brzmienie: 
,,§1. Sądy powszechne sprawują wymiar ' sprawiedli

wości w Eolskiej ' Rzeczypospolitej Ludowej."; 

2) art. 3 i 4 skreśla się; 

3) wart. 6§ 2 otrzymuje 'brzmienie: 

,,§ 2. Sędziów , powołuje Prezydent Polskiej Rzeczy
,pospolitej Ludowej na wniosek Krajowej Rady 
/ Sądownictwa."; 

4) wart. 7 § l skreśla się; _ 
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5) , art. 12 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 12. Zwierzchni nadźór nad działalnością admi
nistracyjną sądów powszechnych sprawuje 
Minister Sprawiedliwości." j 

6) po art. 12 dodaje , się art. 121 w brzmieniu: 

"Art. 121
• Minister Sprawi,edliwości ' przedstawia Pre

zydentowi i Krajowej Radzie Sądownic

twa informację o działalności sądów po
'wszechnych." j 

'l) wart. Iq w , § i wyrazy ,,~inistremAdministracji i 
Gospodarki Przestrzennej" , zastępuje się wyrazami 
"Ministrem - Szefem Urzędu 'Rady Ministrów" j 

8) wart. 18 § 5 skreśla sięj 

9) wart. , 191 § 4 skreśla sięj 

iO) art. 26 skreśla sięj 

11) art. 2~340trzymują brzmienie: 

"Art. 29. § 1. Minister Sprawiedliwości sprawuje 
zwierzchrii nadzór nad działalnośc,ią 

administracyjną sądów osobiście" 

przez właściwe organy lub wyznaczo-
, ne osoby. 

§ 2. Prezes' sądu , kieruje sądem i repre
zentuje go na zewriątrz, pełni czyn
ności admin,istrac)i sądowej i inne 
.czynności przewidziane ' w ustawie 
oraz w odrębnych ' przepisa~h. 

§ 3. Prezes sądu wojewódzkiego wykonuje 
ponadto czynności administracji są
dowej w stosunku do sądów rejono
wych na obszarze właściwości sądu 

wojewódzkiego. 

§ 4. Prezes sądu w zakresie ,administracji 
sądowej jest organem podległym Mi-
nistrowiSpniwiedliwości: " , 

§ ~. Prezesa sądu zastępuje wyznaczony 
wiceprezes lub sęgzia. 

Art. '30. § 1. Prezesa sądu wojewódzkiego , powołu
je Minister Sprawiedliwości spośród 

co najmniej dwóch kandydatów wy
branych przez ' zgromadzenie ogólne 
sędziów. Kandydatów zgłaszają człon

kowie zgromadzenia lub 'Minister 
Sprawiedliwości spośród sędziów sądu 
wojewódzkiego, Naczelnego Sądu Ad- " 
ministracyjnego oraz Sądu Najwyż

szego. Prezesa sądu wojewódzkiego 
f ' odwołuje Minister Sprawiedliwości za 

zgodą zgromadzenia ogólnego lub na 
, jego wniosek. ' -

§ 2. Prezesa sądu rejonowego powołuje 
Minister Sprawiedliwości spośród co 
najmll1eJ dwóćh sędziów. Kandydatów 
przedstawia prezes są<;lu/ wojewódzkie- ' 
go, za zgodą kolegium sądu woje
wódzkiego i po zasięgnięciu opmll 
sę'ctziów sądu rejonowego wyrażon,ej 
na- zebraniu sędziów. Jedna kandyda
tura -może być przedstawiona w razie 
braku' innych kandydatów. Prezesa \ 

'Sądu rejonowego oawołuje Minister 

Sprawiedliwości Za zgodą kolegium 
sądu wojęwódzkiego lub na wnipsek 
prezesa sądu wojewódzkiego uzgod
niony z kolegium sądu wojewódzkie
go - po zasięgnięciu, opinIi sędziów 
sądu rejonowe'go wyrażonej na zebra
niu sędziów. 

-§ 3" Do powołania i odwołania wicepreze
sa sądu wojewódzkiego slosuje się 

§ 1, a do powołania i odwołania wice
Rrezesa sądu rejonowego § 2. 

§ 4. Prezes i wiceprezes sądu jest powo
ływany na okres czterech , lat i nie 
może być pQwołany ponownie, jeżeli 

zajmował to ' samo stanowisko przez 
, dwie kolejne kadencje. 

Art. 31. Na stanowisko prezesa i wiceprezesa sądu 
rejohowego może być powołany także sę

dzia sądu wojewódzlQego. 

Art. 32. § 1. Osoby powołane , do kierowania dzia
łalnością administracyjną sądów mają 
prawo wglądu w' czynności sądów, 
mogą żądać wyjaśnień oraz usuąięcia 
uchybień. Minister- Sprawiedliwości 

oraz prezesi sądow mogą, uchylać za
rządzenia administracyjne niezgodne 
z prawem. 

§ 2. Osoby, o których mowa w § 1, mogą 
być obecne na rozprawie -to~zącej się 
z wyłączeniem j.awnośCi. 

§ 3. W razie stwierdzenia uchybienia w 
zakresie sprawności postępowania są
dowego, Minister Sprawiedliwości 

oraz prezesi sądów mogą zwrócić na 
nie uwagę i żądać usunięcia skutkó y\

tego uchybienia. 

Art. 33. Czynności, o których mowa wart. 29 i 32, 
nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której 
sędziowie są niezawiśli. 

Art. 34. Minister ' Sprawiedliwości, w drodze rozpo
rządzenia, określa szczegółowo , ' tryb wyko
nywania nadzoru nad dZ,iałalnością _ admini- ' 

, strae,yjną sądów przez , órgany i osoby do 
tego wyznaczone." j 

12) art. 35 i 39 skreśla sięj 

13) wart. 40: 

a) w § 1 zdanie 'tlrugieotrzymuje brzmienie: "Dele
gatów sę.9.ziÓW sądów rejonowych, w liczbie rów
nej Hczbie sędziów sądu 'wojewódzkiego, wybie
rają na okres dwóch, lat zebrania sędziów sądów 
relonowychj Minister Sprawiedliwości ustala re
gulamin wyboru delegatów.", 

b)w §' 4 zdanie trt ecie otrzymuje brzmienie: "Gło
sowani-e jest tajne, jeżeli żądanie takie zgłosi cho
ciażby jeden z obecnych członków zgromadzenia.", 

c) § 6 skreśla sięj 

14) art. 41 otrzymuje brzmienie: 
( 

"Art. 41. Zgromadzenie ogólne , realizuje zadania 
określone w ustawie, a w szcżeqólności: 

l) pr~edstawia Krajowej Radzie. Sądowo 
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nictwa kandydatów na ' stanowiska śę
dziów, 

/ . 2) wybiera przedstawicieli na 
przedstawicieli zgromadzeń 
sędziów, . ... 

zebranie 
ogólnych 

15) w art. 42: 

I 

3) wybiera kandydatów na prezesów i wi
ceprezesów sądu wojewódzkiego oraz 
wyraża zgodę na ich odwołanie, 

4) wysłuchuje informacji prezesa sąd,u wo
jewódzkiego o działalności sądów oraz 
wyrażą. opinię w tym zakresie, 

5) ustala liczbę i wybiera członków kóle
gium sądu wojłlwódzkiego, 

6) rozpatruje sprawozdania z działalności 

kolegium sądu wojewódzkiego oraz 
omawia kierunki jego pracy."; 

a) § 1 otrzymuje brzmienie : 

,,§ 1. Kolegium sądu wojewódzkiego składa się ' 
z czterech do dziesięciu członków, wybiera
nych przez zgromadzenie ogólne spośród 

jego członków. Przewodniczącym kolegium 
jest prezes sądu wojewódzkiego, a w razie 
jego nieobecności ---- zastęp<;a przewodniczq
cego, wybierany przez · kolegium spośród 

jego _członkó:w.", 

b) § 3 otrzymuje brzmienie: 

,,§3. D'o podjęcia uchwał jest wymagana obec
ność co najmniej dwóch trzecich składu 

kolegium sądu wojewódzkiego. Uchwały 

zapadają ' większością głosów, a w razie rów
, ności głosów przesądza głos przewodniczą

cego."; 

16) w art. 43: 

a) r 1 otrzymu1e brzmienie: 

,,§ 1. Kolegium sądu wojewódzkiego realizuje za
dania określone w usta,wi~" nie zastrzeżone 
do wyłącznej właściwości zgromadzenia 
ogólnego, a w szczególności: 

1) ustala podział czynności w sądach, okreś
la zasady przydziału spraw poszczegól
nym sędziom i zasady zastępstw sędziów; 

2) powołuje i odwo,łuje przewodniczących 
wydziałów, 

3) rozpatruje wnioski wynikające z wizy
tacji i lustracji sądów, 

4) wyraża zgodę na powołanie i odwołanie 
. prezesów i wiceprezesów sądów rejono
wych, . 

5) wyraża opinię o kandydatach na aseso
rów sądowych, 

6) ustala projekt listy kandydatów na apli
kantów sądowych, 

7) rozpatruje odwoł!inla od rozstrzygnięcia 
preze~a sądu wojewódzkiego odmawiają
cego zgo,dy na podjęcie dodatkowego za
trudnienia' przez sędziego, . 

. 8~ , -wyraża opinie w innych sprawach przed-

/ 

stawionych przez prezesa sądu woje-
wódzkiego.", 

b) w ,§ 3 zdanie drugie skreśla się; 

17) wart. 45 w § 1 i .2 wyrazy ,,10 000 zł" zastępuje się ' 

wyrazami lIdo wysokości dwukrotnego Iiajniższego 
wynagroązenia." ; 

18) w art. 47: 

aj w zdaniu pierwszym na końcu kropkę z;astępuje 
się przecinkiem i dodaje wyrazy "adwokata 
radcy prawnego biorących udział w spr~wie.", 

b) zdanie drugie skreśla się; 

19) w dżiale II tytuł rozdziału' 2 otrzymuje brzmienie: 
"Powoływanie i odwoływanie sędziów"; 

20) w art. 53 pkt 2 skreśla się; 

21) w art: 54 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) profesorów i doktorów habilitowanych nauk 
prawnych w polskich szkołach wyższych, w Pol
skiej Akademii ' Nauk oraz w instytutach nauko
wo-badawczych innych placówkach nauko
wych,"; 

22) art. 57 skreśla się; 

23) wart. 59: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 
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,,§ 1. ~rzy pow"łaniu sędzia składa ślubowanie " 
wobec Prezydenta według następującej roty: 
"Ślubuję uroczysCle na powierzonym mi 
stanowisku sędzIego służyć więrnie Naro
dowi Polskiemu, stać na straży prawa, obo~ / 
wiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, _. :' . ;:-~ 
sprawiedliwość wy.mierzać bezstronnie wc:' . ,/ . .:~ 
dług me~o sumienia i zgodnie z 'przepisami " >{;. 
prawa, docho~ąć tajemnicy państwowej i .,-~ 
służbowej, a w ·'postępowaniu kierować się . , 

\" - . ;;.:. 
zasadami godnośCi i uczciwości.", ;\i: 

b) § 2 skreśla się, '" ' ~'5 \-: cj § 3.otrzymuje brzmienie: 
,,§ . 3. Sędzia, -przechodząc na 

dziowskie, nie składa 

nia."; 

24), wart. 60: 

a) § 2 skreśla się, 

inne stanowisko , sę
ponownie ślub owa- ' 

b) V! § 3 wy,razy Iloraz sporządzania opinii" skreśla -
się; 

25) art. 61 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 61. Sędziowie są nieusuwalni ze swojego sta
nowiska, ' z wyjątkiem przypadków przewi
dzianych w niniejszej ustawie."'; 

26) wart. 62: 

a) , w ,§ l , w zdal1iu wstępnym wyrazy "Minister Spra
wiedliwośCi zwalnia" zastępuje 'się wyrazami "Pre
zydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa 
odwołuje", 

b) w §,1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: \ 
,,3) przekroczył 65 ldt: życia, chyba że ' Krajowa 

Rada Sądownictwa z , inicjatywy prezesa sądu 
wojewódzkiego lub na wniosek sędiiego wy
razi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 70 lat,", 
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c) w § 2 wyrazy "Minister Sprawiedliwości może 
zwolnić" zastępuje się wyrazami "Prezydent na 
wniosek, Krajowej Rady' Sądownictwa może odwo-
łać", , , 

d) dodaje, się § 4 i 5 w brzmieniu: 

,,§ 4. Sędzia uprawniony do świadczeń , emerytal
nych, pozoslając na stanowisku sędziego po 
przekroczeniu 63 lat przez kobietę i 65 lat 
przez , mężczyznę, pobiera świadczenie eme
rytalne i wynagrodzenie na zasadach ogól
nych dotyczących emerytów wykonujących 
zatrudnienie. Przepisy art. 81 i .' 82 oraz 86 
ustawy z dnia 14 grudnia( Hi82 r. o zaopa
trzenhl emerytalnym pracowników i ich ro
dżin .(Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, 
poz. 268 i '270, z 1986 r. Nr 1, poz. 1 oraz 
z 1989 r. Nr 35" poz. 190 i 192) stosuje się. 

§. 5. Sędzia odwołany z' powodu wymienionego 
w § 1 pkt 1 ma prawo powrócić na stano
wisko. zajmowane poprzednio lub otrzymać 

stanowisko równorzędne poprzednio zajmo
wanemu, jeżeli nie ma innych przeszkód 
prawnych."; / , 

27) wart. 63: 

a) w § 1 wyrazy .., lub zwoh~ieniu" skreśla się, 

b) § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. Prawomocne orzeczenie sądu dyscyplinarne
go o wydaleniu ' ze służby sędziowskiej oraz 
prawomocne orzeczenie sądu skazującego pa 
karę dódatkową pozbawięnia praw publicz
nych luM żakazu zajmowania stanowiska sę
dziego, pociąga za sobą, ' z mocy prawa, 
utratę stanowiską sędziego; stosunek służ

bowy sędziego wyga~ z chwilą uprawo
mocnienia się orzeczenia."; 

28) w art. 64 w § 2 pkt 4. otrzymuje brzmienie: 

,,4) gdy wymaga tego wzgląd na , powagę stanowiska 
sędziego na podstawie uchwały Krajowej Rady 
Sądownictwa, podjętej na wniosek kolegium sądu 
wojewódzkiego; przed podjęciem. uchwały Kra
jowaRada Sądownictwa wysłuchuje wyjaśnień 

sędziego, chyba że nie jest to możliwe," ; 

29) w ar,t. 66 § 3 otrzymuje brzmienie: 

/ 

,,§ 3. ' Prezes sądu wojewódzkiego, po uzyskaniu 
zgody kolegiuin sądu wojewódzkiego, może de
legować sędziego , do pełnienia obowiązków . 

sGdziego na obszarze , właściwości tego samego 
, sądu wojewódzkiego, ' jednakże na czas nie 
dłuższy niż , miesiąc -w ciągu roku."; 

30) art. 67 otrzymuje .brzmienie: 

"Art. 67. §1. Sędzia jest obowiązany postępować 
zgodnie , ze ślubowaniem sędziowskim 
oraz stale podnosić kwalifikacje zawo-
dowe. ' 

§ 2. Sędzia powinien ,w ' służbie i poza 
służbą strzec powagi stanowiska sę~ 

dziego i unikać wszystkiego, co mo~ 
globy przynieść ujmę godności sę
dziego lub osłabiać zaufanie do jego 
bezstronności. 

§ 3. W okresie zajmowania stanowiska 
sędzia nie może należeć do partii poli
tycznej ani brać udzialuw żadnej 

działalności politycznej. Zakaz dzia
łalności politycznej nie dotyczy posła 
i senatora."; ' 

31) wart. 71 w § 4 wyrazy "Minister Sprawiedliwości 
po zasięgnięciu opinii" skreśla się; . 

32) w art. 72 § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ i. W sprawach o roszczenia ze stosunku , pracy 
sędziemu przys~uguje droga sądowa."; 

33) art. 74 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 74. § 1. Wynagrodzenie zasadnicze sędziów 
równorzędnych sądów jest równe i 
stanowi, odpowiednio ' do rangi stano
wiska sędziego, wielokrotność prze
ciętąego wYnp.grodzenia w sferze pro
dukcji materialnej: wysokość wyna
grodzenia sędziów sądów równorzęd

nych T<?żnicuje staż pracy i , pełnione 

funkcje. 

§ 2. Wynagrodzenie sędziów określa, w 
drodze rozporządzenia, Prezydent po , 

, zasięgnięciu Oplllll Krajowej Rady 
Sądownictwa." ; 

34) wart. 75 w § 2 po wyrazach "prokuratorów, a także" 
dodaje się wyrazy ' "okresy v .... ykonywani.a zawodu.. 
adwokata, radcy prilwnego lub zajmowania samo
dzielnego stanowiska w organach admiąistracji pań

stwowej, z którym związana była praktyka prawni
cza, oraz"; 

35) wart. 82 dodaje się § 3 w brzmieniu: 

,,§ 3. Sędzia powołany do niezawodowej służby woj
skowej odbywa ją yv organach sądownictwa 

woJskowego." ; 

36) wart. 84 § 1 otrzymuje brzmienie: 
.. 

,,§ 1. Po upływie jednego roku od chwili czynu nie 
można wszcząć postępowania dyscypliąarriego, 

a w razie wszczęcia - ulega ono umorzeniu."; . 

~'ł) , art. 86 otrzymuje brzmienie: 

\ 

"Art. 86. § 1. Do orzekania w sprawach dyscyplinar
nych sędziów są powołane sądy dys-
cyplinarne: . . 

1) w pierwszej instancji - Sąd Dys
cyplinarny, 

2) w drugie j instancji - Wyższy Sąd 
Dyscyplinarny. 

§ 2. Sądy ' dyscyplinarne składają się z 
sędziów ' wybranych w liczbie 
wskaża'nej przez Krajową Radę Są~

downictwa przez . zgromadzenia 
ogólne sędz,iów Sądu Najwyższego i 
Naczel,nego ' Sądu Administracyjriego 
oraz zebranie przedstawicieli zgroma-

. dzeń ogólnych sędziów w , sądach wo
jewódzkich. 

§ 3. Przewodniczących i wiceprzewodni
czących sądów dyscypl!?arnych wy
bierają spośród siebie sędziowie tych 
sądów. ' 

.J 
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§ 4. Sąd Dyscyplinarny oraz 
Dyscyplinarny orzekają 
trzech sędziów. 

, - , 1106 

Wyższy Sąd 
w składzie 

~ 5. Przewodniczącego składu wyznacza 
przewodniczący sądu dyscyplinarnego. 
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plinarnemu i " kolegium sądu ' wQje
wódzkiego '\ zażalenie .. do Wyższego 

Sądu Dyscyplinarnego. 

, ,§ 4. Wniosek o wszczęcie postępowania , 

dy'scyplinarnego oraz zażalenie po
winny być rozpoznane w terminie 
7 dni od dnia ich ' wpływ1.l do SądU."i 

§ 6. Sąd dyscyplinarny może orzekać ha 
sesjach wyjazdowych w sądzie woje
wÓdżkim, na obszarze właściwości 
którego obwiniony zajmuje stimowis
ko sędziego, chyba. że sprzeciwia 'się 
temu dobro wymiaru sprawiedliwości. 

42) art. 103-105 otrzymują brzmienie: ~. \ .,'+ 

I , 

§ 7. Kadencja sądów dyscyplinarnych trwa 
,4 lata. 

§ 8. Obsługę admir:istracyjną zapewnia 
sądom ,dyscyplinarnym Biuro Pręzy

dialne Sądu Najwyższego." i 

38) , art. 87 i 88 skreślasięi 

39) art. 90 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 90. §. i. Rzecznika dyscyplinarnego w -sądzie 
dyscyplinarnym wyznacz~ spośród sę
dziów organ, który złożył wniosek o 
wszczęcie postępowania dyscyplinar
nego w sprawie. . 

40) w art. 92: 

§ 2 . . Rzecznik dyscyplinarny jest związany 
wskazaniami organu, który go wyzna-
czył." i 

a) w § 2 wyrazy "za zgodą Ministra Sprawiedli-
wości" skreśla się, . 

b) § 3 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 3. Protokolantem może byĆ sędzia, asesor lub 
apiikant wyznaczony przez przewodniczące
go sądu dyscypliriarnego ~-w porozumieniu z 
prezesem właściwego sądu." i 

I 
41) ' art. 93 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 93. § 1. Wniosek o wszczęcie postępowania 
dyscyplinaniego mogą zgłosić Mini
ster Sprąwie'dliwości, prezes sądu wo
jewódzkiego lub kolegium sądu woje
wódzkiego, po wstępnym' wyjaśnieniu 
okoliczności koniecznych do ustalenIa 
znamion zarzuc-anego obwinionemu 
czynu oraz złożeniu wyjaśnień przez 
obWinionego, chyba że złożenie tych 
wyjaśnieil nie jest ' możliwe. 

§ 2. Sąd dyscyplinarny rozpoznaje wnio
sek i w razie , jego uwzględnienia po
dejmuje uchwałę o wszczęciu postę

powania. Uchwała powinna zawierać 

dokładne określenie czynu, który ma 
być przedmiotem postępo-irania. Odpis 
uchwały doręcza się rzecznikowi dys
cyplinarnemu organu, który złożył 

wniosek o wszczęcie postępowania, 

kolegium sądu' wojewódzkiego i obwi~ 

§3. 

nionemu. 
\ 

W terminie 7 dni od dnia dot:ęczenia 
uchw~ły oddalającej wniosek o 
wszczęcie postępowania dyscyplinar. 
pe~o przysłuquje, .r?:ecznikowi dyscy. 

"Art. 103. § 1.' Od każdego pjawomocnego orzecze
nia kończącegQ postępowanie dyscy
plinarne rey.rizję nadzwyczajną do 
Wyższego . Sądu Dyscyplinarnego 

.. 
§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

§ 5.-

mogą ' wnieść Krajowa Rada Sądow- ",':.:~; 
-llictwa, Pierwszy Prezes Sądu Naj- , 
wyższego i Minister Sprawiedliwośd. / ,,';0 .~ 

Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpo
znaje rewizje nadzwyczajne w skł?-

dzie siedmiu sędziów, z tym że prze
wodniczącym składu jest sędzia Sądu 
Najwyższego. 

Rewizję , nadzwyczajną na niekorzyść 
obwini,onego " można wnieść tylko , w 
terminie 6 " miesięcy od uprawomoc:' 
nie'nia się orzeczenia. " 

NiedopuszczaID:a jest rewizja ' nad
zwyczajna od orzeczenia Wyższe90 / 
Sądu Dyscyplinąrnego zapadłego w 
następstwie rozpoznania rewizji nad
zwyczajnej. 

-(,,,,.- " 

. ".~ 
.~:-~ 

/, 

~ :ł:l 
,~d'! 
,o.! 

>< 

Rewizję nadzwyczajną od orzeczenia, 
Wyższego Sądu Dyscyplinarnego roz~ 
poznaje ' Wyższy Sąd Dyscyplinarny 
w składzie Siedmiu sędziów, z wy- , 
łączeniem sędziów, ' którzy wyda1i 
zaskarżone orzeczenie; 

~ .~ ,~', ~~~i 
, Art. 104. O wznowienie postępowania dyscyplinar-· ,;vl 

nego mogą rówmez wystąpIć Krajowa ,C; 
~ Rada Sądownictwa, Pierwszy Prezes Sądu I~ \ 

Najwyższego i Minister Sprawiedliwości. - . " ~,~ 

,Art. 105. § 1. Wznowienie po.stępowania dyscypli
narnego na niekorzyść obwinionego 
może nastąpić, 'jeżeli umorzenie po- ' 
stępowania lub wydanie wyroku na- . 
stąpiło wskutek prżestępstwa albo 
jeżeli w ciągu pięciu lat od umorze
nia lub od wydania wyroku wyjdą 
na jaw nowe okoliczności lub dowo- -
dy, które mogły , uzasadniać skazanie, 
lub WYI;l1ierzenie kary surowszej. 

§ 2. ' Wznowienie postępowania mi ko
rzyść skazanego ' może nastąpić także 
po jego śmierci, jeżeli wyjdą na jaw 
nowe okoliczności lub dowody, które 
mog'ą uzasadniać uniewinnienie lub 
wymierzenie kary 'łagodniejszej. 

§ 3. W . razie śmierci skazanego, wniosek 
o wznowienie postępowania mo~ą 
zło~yć jego małżohek, krewni w linii , 
prostej, rodzeństwo, ' przysposabiają- o 

ey lub przysposobiony oraz rzecznik 
dyscyplinarny." ; 

"~ •• r 

': 

. /.'~ 
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\ 

43) art. 107 skreś.la:' się; 

44) wart. 1 i5 w §. ·1' i 2 wyrazy "Rada Państwa" zastę
puje się wyrazem ;,Prezydeht"; 

, i 

45) w art;-121: 

a) w § 2 na końcJ dodaje się . wyrazy "za zgodą ko
legiumsądu wojewódzkiego", 

b) w § 3 w zdaniu pierwszym po wyrazach' ,;aseso
rów sądowych" dodaje się wyrazy "którym powie
rzono pełnienie czynności sędziowskich", a w zda
niu drugim po wyrazie "wypowiedzeniu" dodaje 
się ·wyrazy "za zgodą kolegium sądu wojewódz
kiego"; 

46) art. 123 otrzymuje brzmienie: 

"Art. . 123. 

, > 

, 
Aplikant za naruszenie swoich obowiąz

kóW ponosi · odpowiedzialność porządkową 
lub dyscyplinarną na zasadach obowiązu
jących mianowanych urzędników pań~ 
stwowych."; 

. \ 47) art. 124 skreśla się; 

48) w art. 131: 

a) w § l w pkt 3 po wyrazie "komornika" dodaje 
się wyra'zy "sposó,b sprawowanićl jego zastępstwa", 

b) w .§ -2 wyrazy "Ministrem Pracy, Płac i Spraw 
SocjalnYch" zastępuje się wyrazami ."Ministrem 
Pracy i Polityki Socjalnej"; 

49) w art. 139 w § 1 p~t 2 skreśla się; 

50) wart. 143 § l otrzymuje brzmienie.: 

,,§ 1. Kandyda:tów na ła~ników zgłaszaj~ radom na
f!)dowym organizacje ' społeczne, związki zawo" 

. dowe, zebrania samorządu mie~zkańców miast 
i wsi oraz co najmniej 25 obywateli mających 
czynne prawo' wyborcze,. zamieszkujących stale, 
na danym . terenie; w terminie' do dnia 31 lipca 
ostatniego rokukaclencji, w trybie, który 
określi Prezydent."; 

Si) art. 149 otrzymuje brzmienie: 

"ATt. 149. ' W razie potrzeby" . . zwłaszcza z powodu 
zmniejszenia się w czasie kadencji licz.by 
ławników, rada narodowa na wniosek pre- ' 
zesa sądu wojewódzkiego dokonuje uzu
pe1nienia listy, wybierając nowych ław~ 

ni~ów w sposób określony w ' ustawie."; 

52) w art. 150 § l skreśla się; 

Art. 2.' W ustawie z dnia 31 ' stycznia 1980 r. o Na
czelnym Sądzie 'Administracyjnym oraz o zmianie usta
wy - Kodeks postępowania administracyjnego ·(Dz. U. 
Nr 4, poz. 8, Nr 19, poz. 68 i Nr 27,poz. 111) wprowadza 

, się następujące zmiany: / . 

1) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

,iArt. 3. 1. W skład Naczelnego Sądu Adm~nistracyj
nego wchodzą: prezes, wiceprezesi, pre
zesi ośrodków iamieJscowych .oraz sę-

'. ~. azio.wie. 

2. Sędziów · Naczelnego Sądu Aqministra
cyjnego powołuje Prezydent Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej na wniosek 
Krajow,ej Rady S~downictwa~ 

3. Prezes i ' wiceprezesi Naczelnego ..... Sądu 
Administracyjnego są powoływani spo
śród sędziów tego Sądu oraz odwoływani 
przez Prezydenta po zasięgnięciu . opinii 
zgromadzeąia ogólnego NacżelnegQ Sądu 
Administracyjnego. . 

.4. Prezes.a ośrodka zamiejscowego powołuje 
spośród sędziów Naczelnego Sądu Admi
nistracyjnego Prez~s tego Sądu za zgodą . 
kolegium Naczelnego Sądu Administra
cyjnego. Odwołanie następuje w tym sa-
my~ trybie."; . 

, 

2) -i,v art. 5 pkt 2 skreśla się'; 

3)1 wart. 6: 

a) w usL l pkt 1 skreśla się, 

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:; 

,,2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie 
dotyczy profesorów oraz doktorów habilitowa
nych nauk prjlwnych w polskich , szkołach 
wyższych, w Polskiej :Akademii Nauk oraz w 
instylutacp. naukowo-badawczych i w innych 
placówkach naukowych. 

3. W przypadkach wyjątkowych IJrezydent; na 
wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, może 

powołać na stanowisko sędziego osobę, o któ
rej mowa w].lst. 1 pkt 6, ' mimo krótszych 
okresów pozostawania na stanowiskach wy
mienionych w tym przepisie lub wykonywania 
zawodu adwokata."; 

4) wart. 7 wyrazy "zdaje -Radzie Państwa sprawę z" 
zastępuje się wyrazami "informuje ~rajową Radę 
Sądownictwa o"; . 

5) . art. 8 otrzymuje brzmienie:. 

"Art. 8. 1. W Naczelnym Sądzie Administracyjnym 
działa: Biuro Orzecznictwa, którym kie
ruje dyrektor powołany , przez Prezesa 
Naczelnego Sądu Administracyjnego ' spo
śród . sędziów tego Sądu, po zasięgnięciu' 
opinii kolegium. Odwołanie następuje w 
tym samym trybie. 

2. W skład Biura Orzecznictwa wchodzą 
sędziowie NiH;zelnegQ Sądu Administra~ 
cyjnego i delegowani przez Ministra 
Sprawiedliwości ' sędziowie sądów po
wszechnych oraz osoby mające kwalifi
kacj~ sędziowskie, mianowaI}e i zwalnia- , 
ne przez Prezesa Naczelnego Sądu Admi~ 
nistracyjnego. 

3. Organizację ~i~ra . Orzecznictwa . określa 
Prezes Naczelnego Sądu ' Administracyj
nego·"i 

./ 

" 

, , 
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6) wart. ,9: 

a) ust. 2 i 3 skreśla ' si~, 

b) 'W ust. 4po wyrazie "informuje" doda~ się wy~ 
razy ,;Prezydenta oraz':, a wYrazy"a także Mini-
stra Sprawiedliwości" skreśla się; . 

7) w art. 10 wyrazy "aotyczące sądów wojewódzkich 
oraz sędziow i pracowników tych sądów'~ zastępuje 
się wyra~an1i . "ustawy- Prawo o ustroju sądów. 
powszechnych" , 

Art. 3. W ustawie z dnia 20 wrzesma 1984 r. o Są
dzie Najwyższym (Dz, U. Nr 45, poz. 241 oraz z 1989 , r. 
tN'r 33, poz. 175) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. l otrzymuje brzmienie: 

"Art. 1. 1. Sąd Najwyższy jest ,naczelnym organem 
sądowym w 'Polskiej ' Rzec;z:ypospolitej 
Ludowej. 

2. Sąd Najwyższy sprawuje wymiar spra· 
' wiedliwości." ; 

2) w art. 2 ust. 4 skreśla się; 

3) w art. 4 ust. 2 otrzymuje ,brzmienie: 

,,2. / Liczbę sędziów ' i ' prezesów Sądu Najwyższego 
ustala Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.."; 

4) w art. 6 ~st. 2 skreśla si~; 

5) art. 7 otrzymuje brzmieni~; 

"Art. 7. Prezydent, w drodze rozpurządzenią, określa 
organizację Sądu Najwyższęg,o, szczegółowy 
zakres właściwości izb oraz zakres 'działa-

nia Biura Orzecznictwa, Biura Prezydialnego 
oraz Biura Nadzoru Pozainstancyjneg'o ' w 
Izbie Wojskowej, a takze zasady wewnętrz: 
nego postępowana Sądu Najwyższego."; 

6) w art. 8: 

a) w ust. 2 wyrazy "w statucie i regulaminie Sądu 
Najwyższego" zastępuje się wyraząmi "w, przepi
są.ch wydanych na podstawie art. 7", 

hi ust. 3 skreśla się, 
, , 

c) . w ust. 4 na końcu wyrazy "i usterek" skreśla się, 

d) ust. 5 otrzymuje brżmienie: 

,;5. Czynności wymienione w ust. 4 nie mogą : 
wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są 
niezawiśli." ; 

7) wart. 9 , w ust. Z wyrazy "Radę Państwa" zastępuje 
się wyrazem "Prezydenta"; . 

8) w art. W ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
I ' . 

,,2. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego informuje 
Prezydenta i Krajową Radę Sądownictwa o istot
nych problemach wynikających z ' działalności 
i orzecznictwa tego 'Sądu."; 

' 9) wart. 13 pkt 3 skreśla , się; 

10l 'art. 15 i 17 skreśla się; 

11) wart. 18 w ust. 2 wyrazy "Ministra Pracy, Płac 
. i Spraw Socjalnych'" zastępuje się wyrazami "Mt
ilistraPracy i Polityki So~jalnej"i 

12) w art. 19 w U'st.3 w zdaniu pierwszym kropkę za;
, stępuje sh~ przecinkiem i dodaje się wyrazy "a ,gdy 
zagadnienie prawne przedstawił Naczelny Sąd Admi
nistracyjny - ' w składzie pięciu sędziów"; 

13) wart. 23, ust. 1 i3 skreśla się; -

14) wart. 29:, 

a) w ust. 1 wyrazy "Wyższego Sltdu Dyscyplinarne-. 
go" zastępuje się wyrazami "Sądu Dyscyplinarne
go", 

b) w ust. 2 wyrazy "Wyższy Sąd Dyscyplinarny" 
zastępuje się wyrazami "Sąd Dyscyplinarny", 

c) w ust. 3 wyrazy "Najwyższego Sądu Dyscyplinar
nego" . zastępuje się wyrazami "Wyższego Sądu I 
Dyscyplinarnego"; . 

,-
15) w '·art. 30 w ust. 1 pkt 2 , skreśla się; 

16) art 31 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 31. 1. . Sędziów Sądu Najwyższego powołuje Pre
zydent na wniosek Krajowej Rady S'ą .. 
downictwa. \ 

2. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
powołuje spośród sędziów Sądu Naj
wyższego oraz · o~wołuje ' Sejm Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej ' na wniosek 
Prezydenta, a prezesów Sądu Najwyższe-
go -:- Prezydent."; " 

;J 

17) art. 32...,..34 skreśla ' się; 

18) art. 31 otrzymuje brzmienie: ' 

"Art. 37. 1. Przy powołaniu sędzia Sądu Najwyższego 
składa ślubowanie wobec Prezydenta ' 
według następującej roty: 

"Slubuję uroczy$cie na" , powierzonym mi 
stanowisku sędziego Sądu Najwyższego 

,służyć wiernie . Narodowi Polskiemu, stać 

na straży prawa, obowiązki mojegQ urzę
du wypełniać sumiennie, sprawiedliw05ć 
wymierzać bezstronnie według mego su
mienia i, zgodnie z przepisami prawa, 
dochewać tajemnicy ' państwowej i służ
bowej, a w postępowaniu kierować 'się 

zasadami godności i ' uczciwości". 

2. Przepis art. 59 § 3 ustawy ---, Prawo 
o ustroju sądów powszechn'ych stosuje . 
się."; 

19) wart. 38: 

a) w ust. 1: 

- zdanie wstępne · otrzymuje brzmienie: "Prezy-
- dent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa 
odwołuje sędziego Sądu Najwyższego, jeżeli:", 

- pkt 2 i 4 skreśla się, 
. . 

~ pkt .5 otrzymuje brzmienIe: 
I ' 

,,5) przekroczył 65 lat życia, chyba że Krajo 
wa ' Rada Sądownictwa.z inicjatywy Pier - / 
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szego Prezesa lub na wniosek sędziego 
-wyrazi zgodę na dalsz.e zajmowanie stano
wiska, nie dłużej jednak niż do ukończe
nia 70 lat.", 

b) w ust. 2 wyrazy "Rada Państwa" zastępuje sięi 

wyrazami "Prezydent na wniosek Krajowej Rady 
Sądownictwa" , 

, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

. "~" Przed złożeniem wniosku o odwołanie z po
wodów określonych w ust. 1 pkt 3 oraz ust. Ą 
zasięga się opinii Kolegium Sądu Najwyższe
go oraz wysłuchuje wyjaśnień zainteresowa
nego, chyba że nie jest to możliwe.", 

d) , W ust. 5 wyrazy lInie powołany na nową kaden
cję lub'~ oraz wyrazy "i 2" skreśla się; 

' 20) art. 39 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 39. Prawomocne orzeczenie sądu dyscyplinarne
go o wydaleniu ze służby sędziowskiej oraz, 
prawomocne orzeczenie sądu skazującego na 
karę dodatkową pQzbawienia pruw publicz
nych lub zakażu zajmowania stanowiska sę
dz'iego. pociąga za sobą, z mo<,:y prawa, 
utratę stanowiska sędziegp Sądu Najwyż

szego; stosunek służbowy sędziego wygasa 
, , z chwilą uprawomocriienia się orzeczenia,"; 

21}' wart. 41 W ust. 1 i 3 wyrazy ' "sędziego wojewódzkie
go lub sędziego okręgowego sądu' pracy i ubezpie- · 
czeń społecznych:' zastępuje się wyrazam'i "lub sę
dziego s!,!du wojewódzkiego."; 

22) art. ,43 otrzymuje brzmien,ie : 

"Art. 43. 1. Sędzia jest obowiązany postępować zgod
nie ze ślubowanie-tn sędziowskim orła~ 
stale podnosić, kwalifikacje ' zawodowe, . 

2. Sędzia powinien w służbie i poza służbą 
strzec PClwagl sądu i unikać wszystkiego, 

./ co mogłoby przynieść ujmę godności sę
dziego lub osłabiać zaufanie do jego 
bezstronności. 

3. W okreSIe zajmowania stanowiska sędzia 
nie może należeć do partii polityczn2j 
ani brać udziału w żadnej działalności 
politycznej. Zakaz działalności politycz
nej nie dotyczy posła i ,senatora."; 

23) art. 50 otrzymuje brzmie nie: 

"Art. 50. 1. Wynagrodzenie zasadnicze sędziów jest 
:równe i stanowi, odpowiednio do rangi 
stanowiska sędziego, wielokrotność prze"' 
ciętnego wynagrodzenia w sferze produk
cji materialnej; . wysokość wynagrodzenia 
sędziów różnicuje staż pracy . i pełnione 
funkcje . 

2. Wynagrodzenie sędziów i cz.!onków Biu~ 
ra Orzecznictwa określa, w drodze r.oz;
porządzenia, Prezydent po zasięgnięciu 

opinii Krajowej Rady Sądownictwa."; 

24) w art. ~Sl ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

25) 

,,1. Sędziemu przysługuje . corocznie · urlop dodatkowy 
w wymiarze ' 6 dni roboczych:-1 po 10 latach 
pracy, a 12 dni roboczych - po ts latach pracY . 
Do okresu pracy, od ~tórego zależy wymiar urld,
pu dodatkowego, wlicza się wsżystkie okresy Z3,· 

t.rudnienia w sąą.zie lub prokuraturze na stano~ 

wiskach aplIkantów.., asesorów, 'sędziów i proku
ratorów, a także okresy ' wykonywania zawodu 
adwokata, radcy prawnego lub zajmowania sa'
modzielnego stanowiska w organach administracji 
państwowe), z ,którym- związana , była praktyka 
prawnicza, oraz inne oluesy pracy, jeżeii z tytułu 
tego zatrudnie,nia , przysługiwał zwiększony wy-
miar urlopu.";. ' . 

,I 

art. 53 Qtrzymuje brzmienie: 
, , 

"Art. 53. W sprawach o roszczenia ze stosunku służ
bowego sędziemu . przysługuje droga sądo
wa."; 

26) art. 57-59 otrzymują brzmienie: 

"Art. 57. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych 
sędziów Sądu Najwyższego są powołane Sąd 

Dyscyplinarny , orzekający w pierwszej in-' 
stancji i Wyższy Sąd Dyscyplinarny orzeka
jący w drugiej instancji. 

Art. 58. Wniosek o wszczęcię postępowania dyscy- . 
plinarnego . mogą zgłosić Pierwszy Prezes 
Sądu Najwyższego lup Kolegium Sądu Naj
wyższego . 

Art. 59. Od każdego prawomocnego orzeczenia koń'", 
czącego , postępowanie dyscypl1narne rewizję 
nadzwyczajną do Wyższego Sądu Dyscypli
n~go mogą wnieść Krajowa Rada Są
downictwa lub Pierwszy Prezes Sądu Naj
wyższego, a lco.kże Minister Obrony Narodo
wej od orzeczenia dyscyplinarnego dotyczą
cego sę'd:lfego Sądu Najwyższego Izby Woj-
skowej."; . 

27) art. 60-67 skreśla się; 

28) w art. 70: 

a) w ust. 1: 

- w pkt 2 wyrazy "oraz sądów dyscyplinarnych", 
skreśla się, ' 

- pkt 3 otrzymuje brzmienie : 

,,3) przedstawianie Krajowe j Radzie Sądownic
,twa kandydatów na stanowiska sędziów Są
du Najwyższego," ; 

b) w ust. 3 na końcu dodaje się zdanie w brzmie
n iu : "Głosowanie jest t ajne, jeżeli żądanie takie 
zgłosi chociażby jeden z obecnych członków Zgro
madzenia."; 

29) w art. 72 ust. 4 skreśla się; 

30) w art. 73: 

Ifi) pkt 2 i 4 skreśla s'ię, 

h) w pkt 7 wyrazy "statutu organizacyjnego i regula
minu Sądu Najwyższego'" zastępuje się wyrazami 

, \ 

, ' 

/ 
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' "rozporządzenia Prezydenta, o ' którym mowa w 
art. , T' , " 

c) · w pkt 8 wyrazy "i Radzie. Państwa" zastępuje się 
wyrazami "Prezydentowi i KrajówejRadzie' Sądow
nictwa"; 

31) , art. 74 skreśla się; 

32) wart. 76w ust. 2 wyrazy "i art. 52" zastępuje s ię 
,wyrazami ,;art. 52 i 53". ' 

Art. 4. ,W ustawie z ~nia 24 maja 1989 r. - Prawo 
o nótaTiacie . (Dz. ,li, Nr 33, poz. 176) ' wProwadza się na;
slępując'e zmiany: 

1) wart. 11 pkt 6 oraz wart. 16w '§ 1 pk~ 2 skreśla się; 

2) . art. 32 otrzymuj e brżmienie~ , 

"Art. 32. >§ 1. ' Do, orzekania w sprawach dyscyplinar

, , 

§2. 

nych notariuszy są powołane sądy dys
plfnarne: 
1) w pierwszej instancji - wojew6dz~ 

kie sądy . dyscyplinarne, które orz.e,
kająw ,składzie , trz~ech nolariuszy, 

2) w drugiej instancji- Wyższy Sącf 
, Dyscyplinarny; który orzeka w: 
składzie jednego ' sędziego sąduwo
jewódzkiego jako przewodniczącego 
oraz dwóch notąrius~y. ' 

Wojewódzki sąd dyscyplinarny działa 

w sądzie wojewódzkim,a Wyższy Sąd" 
Dyscyplinarny , przy Radzie do Spraw 
Nótariuszy przy Ministrze Sprawiedli
wości. ' 

§ 3, Członków sądów dyscyplinarnych wy
bierają na czteroletnią kadencję okrę· 
gowe zgromadzenia notariuszy . - do, 
wojewódzkiego sądu dyscypli~arnego 
spośród , ,notariuszy działających na 
obszarze właściwości danego sądu wo
jewódzkiego, a ' do Wyższego ' Sądu . 
Dyscyplinarnego - spośród sędziów są
dów 'wojewódzkich i notar'iuszy zajmu
jących stanowiska na obszarze dzia
łahiaokręgowego zgromadzenia nota
riuszy. 

, § 4. Rada do Sp;aw Notariuszy przy Mi- ' 
nistrze Sprawiedliwości , określa ogól
ną , liczbę członków, sądów , dys~yplinar

nych oraz wskazuje liczbę członków 
, ,/ są'dów dyscyplinarnych wybieranych 

. przez poszczególne okręgowe ,zgroma
dzenia notariuszy. 

§ 5. ' Przewodniczących , sądów dyscyplinar
i!1ych , i ich zastępców wybierają spo
śród siebie członkowie tych sądów; 

§ 6. Obsługę organizacyjną h ,administracyj
ną sądów dyscyplinarnych ?apewnia 
Ministerstwo Sprawiedliwości i prezesi 
sądów wojewódzkich.;'; 

3). po art. 32 dodaje się art. 321 w brzmieniu: 

"Art. '321. ,§ 1. R?:ec~ntkię~ ,dyscyplinarnym W sądzie 

, \ 

dyscyplinarnym jest notariusz wyzna- , 
czony prźez Ministra Sprawiedliwości . 

. § 2. Obwiniony może i.Jstanowić ' obrońcę 

spośród , notariuszy , lub sędziów. 
, - , 

§ 3. Do zasad ,i trybu "'postępowania dyscy-
plinarnego orp,z do zawieszenia w peł
nieniu obowiązków , stosuje się odpo
wIednio przepisy ustawy - Prawo 

, o ustroju sądów powszechnych. 

§ 4. Przępisy rozdziału 5. działu II usta
wy' -Prę.wo o ustroju ' sądów p 0;
wzecbnych, dotyc,zące . :uprawnień ko
legium sądu wojewódzkiego, stosuje" 
się ' do kolegium notąrillszy."; 

4) art. 38 otrzymuje brzmienie: ' 

"Art. 38. Aplikant ' za naruszenie swoich obowiązków 
ponosi odp<1Wiedzialność porz~dkową ~l,lh 
dyscyplinarną na zasadach obowiązujących 

mia~owan;ych urzędników: państwowych. "; 

5) w ' art. 39 § 1 skreśla się; 

6) w~rt. 43 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) wybó,r sędziów i notariuszy do ' składu sądów 

dyscyplinarnych". 

' Art. 5. W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o :rrY;~ 
bunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 22, poz. 98, z 1987 ' r. 
Nr 21, poz. 123 i z 1989 r. Nr '34, poz. 176) wprowadza się 
następujące ziniany: 

1) po art. 16 dodaje się art. 161 w brzmieniu: 
, 

"Art. 161, Członek , Trybunału ' Konstytucyjnego . po za- .. 
kończeniu kadencji ma prawo powrócić na 
poprzednio z?jmowane ,stanowisko luJi 
otrzyma.ć ' stanowisko równqrzędne poprzed,.
nio, zajmowaJ;lemu, jeżeli nie ma ' pr~eszkód 
prawnych."; , 

" .2) , wart. 22 w u,st., 1 wyrazy "prezes, Państwowego Arbi-
trażu Gospodarczego" zastępuje się wyrazami "skła

dy ' orzekające Sądu Najwy,ższego, ' Naczelnego Sądu 
Administracyjnego oraz ' sądów rewizyjnych"._ 

Art. 6. W ustawie z dnia 8 czerwca 1972 r. ~ , ustroju ' 
sąd'ów wojskowych, (Dz. U. Nr 23, ,poz. 166) wprowadza 
się następujące zmiany: . 

1) art. ,2 skreśla §ję; 

2) VI. art. 4 . w § 2 na końcu dodaje się wyrazy "wymie
ni onych , w § 1 pkt 2"; 

: 3) po art. 12 dodaje się art. 121 w brzmieniu: 

, "Art 121
• § L Sędziowie sądÓw ' wojskowych tworzą 

zgromadzenie , sędziów sądów wojsko
wych. Przewodniczącym zgromad~enia 

jest Prez~s Izby Woj~kowej. 

§ 2. Do zadań żgromadzenia sędziów sądów 
wojsko'1ych należy : 

1) wyłanianie i przedstawianie ' Mini
strow~ Qbrony , NarQdowej ' kandyda-, 

f 

,I 

.• "'1 

';,; 



t, 

., 

D:iienni~ Ustaw )::Jr 73 1111 Poz. , 436 

-, ' 

tów na stanowiska, sędziów sądów 
wojskowych', 

2) wybór' członka Krajowej Rady Są .. 
downictwa, 

3) wybór członków Sądu Dyscyplinar
nego dla Sędziów Sądów Wojsko
wych, 

4) wysłuchiwanie informacji Prezesa 
Izby Wojskowe{ o, działalności są
dów wojSkowych oraz wyrażanie 

opinii w tym zakresie, 

5) podejmowanie działań w sprawie 
doskonalenia kwalifikacji zawodo
wych sędziów i funkcjonowania są-
dów wojskowych, ' -

6) wypowiadariie . się w sprawach obo
wiązków i praw ~ędziów, 

7) wyrażanie opinii w sprawach 'ligła" 
szanych przez Mińistra Obrony Na
rodowej lub. Prezesa Izby Wojsko
wej. 

§ 3. Dla wyłaniania kandydatur, wyboru ora21 
wyrażania opinii, o których mowa w' § 2, 
jest wymagana obetnC1Jść przynajmn'iej 
dwu trzecich liczby członków zgromadze
ni,a sędz'iów sądów wojskowych. Uchwa
ły , w tych sprawach zapadają większością 
głosów, ' a w rażie równości głosów de
cyduje głos przewodniczqcego. Głosowa
nie jest tajne, jeżeJi żądanie takie zgłosi 
choCiażby jeden z obecnych cz~onków . 

zgr.omadzenia. 

§ 4. Posiedzenia zgromadzenia sędziów sądów 
wojskowych zwołuje przewodniczący 
z własnej inicjatywy lub na wniosek 
jednej trzeciej liczby sędziów; "; 

, 4) wart. 20: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie : 

,,§ 1. Sędzia jest obowiązany postępowac zgodnie 
ze ślubowaniem sędziowskim oraz stale pod
nosić kwalifikacje zawodowe.", 

b) dodaje się § 3 w brzmieniu: 

,,§ 3. W okresie zajmowania stanowiska s!}dzia 
nie' może należeć do partii polityczne] ani 
brać udziału w żadnej działalności politycz
nej. Zaka-z działalności politycznej nie do-

, tyczy posła i senatora."; 

5) art. 21 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 21. Przy ' powoływaniu ' sędzia składa ślubowa
nie wobec Pre:;!ydenta według roty ,ustalo-
nej dla sędziów;"; , . 

6) art. 23 otrzymuje bizmięnie: 

"Art. 23. § 1. Sędziów PowoJuje Prezydent Polskiej 
Rzeczypospolitej' Ludowej na wniosek 
Krajowej Rady Sądownictwa. 

§ 2. Kandydatury na , stan~wiska sędziów 
wyłonione przez zgromadzenie sę

dziów sądów wojskowych zglasza 
Krajowej Radzie Sądowniclwa Mini- ' 
ster Obrony Narodowej."; 

. 7) wart. 24: 

, J 

a) w § 1 pkt 1 skreśla się, 

h) §.a otrzyIlluje brzmienie :' 

,,§ 3. Od 'wymagań określonych w , § 1 pkt 3 i 4 
są wolni: 

l) profesorowie i I doktorzy habilitowani 
nauk prawnych w polskich szkołach 

wyzszych, w Polskie) Akademii Nauk 
oraz w innych placówkach naukowych i 
naukowo-badawczych, 

, 2) ' osoby, które zajmowały , stanowiska sę

dziowskie lub notariuszy albo stanowiska 
prokuratorów, wiceprokuratorów i pod
Erokuratorów, 

3) adwoka'ci oraz radcowie prawni, którzy 
wykqnywali ten zawód co najmniej przez 
trzy lata.", ' 

c) § 4 skreśla się ; 

8) art., 25 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 25. § 1. Strojem urzędowym sędźiego na roz
prawie jest umundurowanie wojsko

/ we, a przewodtliczącego ponadto łań

cuch , z , godłem Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej. 

,§ 2. Minister Obrony Narodowej określa 

szczegóły umundurowania sędziów."; , 

9) art. 29 i 30 otrzymują brzmienie: 

"Art. 29. Sędziowie są nieusuwalni ze swojego sta
nowiska, z wyjątkiem przypadków przewi-
dzianych Vi ' niniejszej ustawie. ' 

Art. 30.§ 1. Pre~ydent na wniosek Krajowej RadY 
Sądownictwa odwołuje sędziego, . jeżeli 

zrżekł się ,swego stflno-wiska. 

§ 2. Prezydent na ' wniosek Krajowej Rady 
Sądownictwa odWOłuje sędziego we 
wszystkich .' przypad,kach, w których 
stosownie do przepisów o służbie woj
skowej żołnierzy zawodowych oficer , 
pod1ega zwolnieniu ż tej słvżby. Kra
jowej Radzie Sądownictwa zgłasza 
wniosek Minister Obrony Narodowej 
po wysłuchaniu opinii Prezesa Izby 
Wojskowej."; 

10) art. 31 skreśla się; 

11) art. 33 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 33. Sędziego nIe można zwolńić z zawodowej 
służby wojskowej przed odwołaniem go ze 
stanowiska sędziego lub przed utratą przez 
niego tego stanowiska."; 

12) w art. ; 34 powołanie "art. 29" zastępuje ' się powoła
niem "art. 30 § 1"; 
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13) wart. 41: od opuszczenia , stanowisk sędziego , 

sądu wojskowego lub pro~uratora w 
wojskowej jednostce organizacyjnei 
Prokuratury uzyskać wpisu z prawem 
wykonywania obowiązków obrońcy 
wojskowego przed tym sądem, na 
obszarze właściwości którego zajmo- ' 
wały te stanowiska w okresie ostat-

'4([~ 

14) 

a) w § 1 wyrazy "wybranychspt>śród sędziów Izby 
Wojskowej" skreśla się, . 

bj § 2 skreśla się, 

c) w § 4 wyrazy "sędziów: Izby Wojskowej lub" 
skreśla się; 

art. 46 otrzymuj~ brzmienie: 

"Art. 46. Organizację ' i sposób wyboru Sądu ' Dyscy
plinarnego, tryb postępowania dyscyplinar
nego 'oraz udzielanie zezwoleń na wszczę
cie postępowania karnego ,przeciwko sę

dziemu określa, w drodze rozporządzenia, 
Prezydent ' na ' wniosek Ministra Obrony 
Narodowej."; 

15) wart. 48 w § 3 wyrazy "którzy dają rękojmię na
leżytego wykonywania obowiązków ławnika" skreśla 
się; 

16) wart. 49 w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

---,,-4) . w razie przeniesienia/ do "innej jednostki woj
skowej,"; , 

17) po art. 49 dodaje się--art. 491 w brzmieniu: 

"Art. 491
• Do udziału w sprawie można wyznaczyć 
łaWników wybranych do innego sądu woj
skowe,gp, jeżeli przemawia ' za ' tym wzgląd 
n'a usprawnienie postępowania sądowego."; 

\ 18) art. 50 otrzymuje brzmienie: 

19) 

, .,Art. 50. Zebranie żołnierzy, zwykłą większością 

głosów, odwołuje ławnika w razie: 

1) skazania go prawomocnym wyrokiem, 

' 2) niewykonywania obowiązków ławnika, 

3) zachowania godzącego w powagę 

sądu."; 

wart. 52 ' w § ' 1 i ' wart. 55 wyrazy "wart. 24 § 1 
pkt 1~3" zastępuje się wyrazami "w ' art. 24 § 1 
pkt 2 i 3"; 

20) wart. 56 w § wyrazy "wart. 24 § 1 pkt 1 i 2" za
stępuje się wyrazami "wart. 24 § 1 pkt 2"; 

" 
21) wart. 61 w § 2: 

a) wyrazy "daje rękojmię należytego wykonywania 
obowiązków obrońcy wojskowego oraz'" skreśla 

się, 

b) w pkt 2 kr()pkę zastępuje się wyrazem "albo", 

c) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

,,3) wykonywała co najmniej przez trzy lata za
wód radcy prawnego w jednostce organiz1icyj
nej podległej Ministrowi Obrony Narodowej:'; 

22) po art. 61 dodaje się art. 61 1 w brzmieniu: 

, ,,Art; 61 1• § 1. Osoby Wymienione wart. 61 § 2 
pkt 2 nie mogą w ciągu dwóch lat 

§ 2. 

. niego roku. I 

Pr;zepisu § 1 nie stosuje się do sę
dziów Izby Wojskowej oraz prokura
torów Naczelnej Prokuratury Woj- _ 
skowej .... ; 

23) wart. 62 wyrazy "uwzględniająe - przy tym potrzeby 
wymiaru sprawiedliwości w Siłach ;Zbrojnych" skreśla 
się; 

24) po art. 62 dodaje się art. 621 w brzmieniu: 

.>,' 
, , 

Obrońca wojskowy nie będący adwo
katem przed rozpoczęciem wykony- , 
wania czymlości obrońcy składa wo
bec szefa właściwego sądu ' wojsko- " 
we~o ślubowanie we.dług roty 4stalo
nej dla adwoka~ów. 

,§ 2. Obrońca występuje na rozprawie 
przed sądem w.ojskowym w todze."; 

25) art. 63 otrzymuie brzmienie: 
I 

"Art. 63. § 1. OJ;>rońcę wdjskowegoskreśla się z 

I§ 2. 

listy obrońców / wojskowych, jeżeli 
przestał czynić zadość 'wymaganiom", 
określonym w art. 61 § 2 oraz w razie 
ukończenia 70 rbku życia, jak rów
nież na jego prośbę. ~ 

Obrońcę nie będącego _ adwokatem 
skreśla się z listy obrońców wojsko
wych również w razie stwierdzenia ' 
postępowanią , sprzed:nego z prawe~ 

bądż za naruszenie swych obowiąz
ków/ związanych z obroną; przed po
wzięciem decyzji należy umożliwić 

zainteresowanemu złożenie wyjaśnień. 

§ 3. Skreślenie z listy obrońców wojsko
wych zarządza Prezes Izby Wojsko-
wej." , 

26) art. 66 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 66. 
/ 

Do udZiału w sprawie w charaktęrze 
obrońcy dopuszcza się adwpkata nie, będą
cegoobroilcą wojskowym, któremu strona 
udzieliła pełnomocnictwa." ; 

.27) wart. 68 dodaje ~ię § 11 w brzmieniu: 

,;§ 11• Do sędziów sądów wojskowych stosuje się 
, przepisy art. 75 i 79 ustawy ~ Prawo o ustroju 
sądów powszechJlych, ,z tym że urlopu, o któ
rym mowa wart. 75, udZiela się, jeżeli sędzia. 
nie uzyskaJ wcześniej prawa do urlopu dodat
kowego,określonego w przepisach o służbie 

wojskowej żołnierzy zawodowych."; 
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28) 'wart. 71: 

a) w § 1 wyrazy "Sędziego Izby Wojskowej, który 
w czasie trwania kadencji został odwołany przez 
Radę Pańsfwa zę stanowiska" zastępuje się wyra
zami "Sędziego Izby Wojskowej, który został od
wołany przez Prezydenta ' z.e stanowiska", 

b) § '3 skreśla się. 

Art. 7. Minister Sprawiedliwości powoła pre~esÓw 
-sądów wojewódzkich na okres kadencji, w trybie okreś

lonym , ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy, a wiceprezesów 'sądów woje- ' 
wódzkich" prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych -
w. terminie 6 miesięcy. : 

Art. 8. 1. Zebrania sędziów' sądów 
, terminie 14 dai od dnia weJscla w życie 

wy, wybiorą delegatów sędziów sądów 
zgrbmadzeń ogólrwch sędziów. 

rejonowych, w 
niniejszej usta
rejonowych do 

.' 

2. Zgromadzenia ogólne sędziów, W terminie 1 mie
siąca od ' dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wybiorą 
członków ~kolegiów sądów wojewódzkich. 

3. Do czasu powołania zgromadzeń ogólnych sędziów 
i kolegiów sądów wojewódzkich na podstawie niniejszej 
ustawy pełnią swe funkcje zgromadzenia ogólne sędziów 
i kolegia sądów wojewódzkich w dotychczasowym 
składzie. i 

Art. 9. KadencJa Sądu Najwyższego, trwająca w 
dniu wejgcia w życie niniejszej ustawy, kończy się r z 
dniem 30 czerwca 1990 r. 

Art. 10. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, w terminie 
3 miesięcy od dnia podjęcia działalności przez Radę, 

przedstawi Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludo~ 

wej wniosk( o , powołanie sędziów Sądu Najwyższego spo
śród kandydatów, którymi są: 

1) sędziowie Sądu Najwyższego upływatącej kadencji, 

2) osoby posiadające kwalifikacje wymagane do / zajmo
wania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, zgło

szone, w term~nie 1 miesiąca od dnia podjęcia działal
ności przez Radę" przez Pierwszego Prezesa Sąd\1-
Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Ministra 
Obróny Narodowej, Prokuratora Generalnego Polskiej 
Rzec,zypospolitej Ludowej, zgr0ntadzenia ogólne sę
dziów Sądu Najwyższego, Naczetnego Sądu Admini
stracyjnego, w sądach wojewódzkich i zgromadzenie 
sędziów sądów wojskowych, Naczelną Radę Adwo
kacką, Krajową , Radę Radcó:w Prawnych, Zrzeszenie 
Prawników Polskich, rady wydziałów prawa szkół 
wyższych oraz Polską Akademię Nauk . . 

2: Krajowa Rada Sądownictwa przedstawi wnioski o 
powołanie sędziów Sądu Najwyżs21ego, z uwzględnienie~ 
podziału Sądu Najwyższego na izby, po wysłuchaniu 

opinii kolegium Sądu Najwyższego obecnej kadencji co 
do potrzebnej liczby sędziów w poszczególnych izbach. 

Art. 11. 1. Sędzia Sądu ,Najwyższego kadencji trwa
jącej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, który nie 
zostanie powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyż
szego, , ma prawo pówrócić na stanowisko zajmowane po- , 

przednio lub otrzymać stanowisko równorzędne poprzed- ; 
nio zajmowanemu, jeżeli nie ma przeszkód prawnych. 

' 2. Sędzia, o którym mowa w l,lst. l, może przejść na 
emeryturę po przepracowaniu 25 lat przez kobietę ' i 

, 30 lat przez 'mężczyznę. 

3. Sędziego Izby Wojskowej, kadencji trwającej w 
dniu wejścia w życie 'niniejszej ustawy, który nie zosŁa
nie pow()łany na stanowisko sędziego Izby Wojskowej, 
powołuje się za jego zgodą na odpowiednie stanowisko 
sędziowskie ' lub wyznacza na inne stanowisko służbowe I 

w Siłach Zbrojnych, a w przypadku niewyniżenia zgo- ' 
dy - zwalnia się z zawodowej służby wojskowej z za
chowaniem' wszelkich uprawnień przysługujących żołnie
rzowi zwolnionemu ~ tej służ!?y z przyczyn, które nie 
powodują utraty tych uprawniel'l. Korzysta on również 
z innych uprawnień przewidźianych w niniejszej us~awie. 

4., Sędzia, o którym mowa w ust. 1, ma- prawo przez 
okres .6 miesięcy od zakończenia kadencji Sądu Najwyż
sz~go do wynagrodzenia odpowiadającego stanowisku, 
które zajmował, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W razie podjęcia przez sędziego niżej płatnej pra- ' 
cy w pełnym wymiarze najpóźniej przed końcem okresu, 
o którym mowa w ust. 4, sędziemu przysługuje dodatek 
wyrównawczy stanowiący różnicę pomiędzy wynagrodze
niem odpowiadającym stanowisku, które zajmował, a wy
nagrodzeniem pobieranym w nowym miejscu pracy; Do
datek przysługuje do dnia 23 maja 1992 r. j ma ząstoso
wanie także do Pierwszego Prezesa i prezesów..sądu Naj
wyższego. 

Art. 12. 1. Zgromadzenia ogólne sędziów Sądu Naj
wyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ze
branie przedstawicieli ;z:gromadzeń ogólnych sędziów w 
sądach wojewódzkich - w terminie trzech miesięcy od, 
dnia określenia , przez K~ajową Radę Sądownictwa liczby 
sędziów sądów dyscyplinarnych wybiorą sędziów tych 
s~ó~ . 

2. Do czasu wyboru , sądów dyscyplinarnych na pod
stawie niniejszej ustawy, działają sądy dyscyplinarne 
utworzone na ' podstawie dotychczasoWYCh przepisów. 

3. Nie zakończone prawomocnie sprawy do dnia 
wyboru sądów dyscyplinarnych na podstawie niniejszej 
ustawy, ' tocząc.e się w dbtychczasowych sądach dyscypli
narnych, przekazuje się do dalszego rozpoznania odpo
wiednio Sądowi Dyscyplinarnemu Wyższemu Sądowi 
Dyscyplinarn~mu. 

Art. 13. 1. Rada do Spraw Notariuszy przy Mini-
, strze Sprawiedliwości, VI terminie 3 miesięcy od dnia ' 
wejścia w życie niniejszej ustawy, wykona czynności, 
o których mowa wart. 32 § 4 ' ustawy - Prawo o nota
riacie, oraz określi termin wyborów członków sądów dys-

, cyplinarnych. -

2. Do czasu wyboru sądów dyscyplinarnych na pod
stawie ustawy - Prawo o notariacie działają sądy dys
cyplinarne utworzone na podstawie przepisów dotychcza-
sowych. ' 

3. Nie zakończone prawomocnie do dnia wyboru są
dów dyscypliriarnych na po<;lstawie ustawy - Prawo o , 
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notariacie, sprawy toczące się w' dotychczasoWych sądach 
dyscyplinarnych przekazuje , się sądom dyscyplinarnym 
utworzonym na podstawie ustawy - Prawo o notariacie. 

• 
sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym, 
z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogło
szonych przed dniem wydania jednolitego tek!tu i z , za
stosówaniem ciągłej' numeracji działów" rozdziałów, arty-

Art. 14. Minister Sprawiedliwości , może powierzyć 

asesorowi sądowemu, pełniącemu Fynności w sądzie re
jonowym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ' peł
nienie czynnoscl sędziowsk~h ,na czas przekraczający 

dwa lata, nie dłuiszy jednak niż do dni9. 30 czerwca 
1990 r. ' 

kułów,paragrafów, ustępów i punktów. ' 

Art. '17. Minister Obrony Narodowej ogłosi w Dzie
niku Ustaw jednolity tekst ustawy , o ustroju sądów woj
skowych, z uwzględnieniem zmian wynikających z prze
pisów Qgłoszonych przed dnIem wydan{a jednolitego 
tekstu i- z, zastosowaniem ciągłej numeracji rozdziałów, 

artykułów, paJ:agrafów i punktów. , Art. 15. , Do czasu wydania przepisów wykonawczych 
przewidZianych w niniejszej ustawie pozostają w mocy 
dotychczasowe przepisy wykonawcze; jeżeli nie są z nią 
sprzeczne. 

Art. 18. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Art. 16. Minister Sprawiedliwośći ogłosi w 'Dzienni
. Ę:u Ustaw jednolite teksty ustawy - Prawo o ustroju 

Prezydent Polskiej Rzeczypqspolitej Ludowej: 

' ; 

Opłata za prenumeratę na rok ' 1990 wynosi rocznie:, Dziennika Ustaw zł 6.800,-; ' 
Monitora Polskiego, zł 4,800,-. 

Prenumeratę na rok następny przyjmuje się' do dnia 31 paidzlernika. Dó abonenfów, 
którzy opłacą prenumeratę po tym terminie,wys;yłka pierwszych numerów dokonana 
zostilnie z opM:nieniem i spowoduje dodatkowe kos;tty. Wpłata powinna być .dokonana 
"pr;zelewem - zamówieniem" łub trzyodcinkowym przekazem na konto , Wydziatu 
Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów ~ Narodowym Banku Polskim, Qddz!ał Okrę~ 
gowy Warszawa nr 1052-3157-139.11. Rachunków za prenumeratę nie wystawia się, 

' prenumerata jest rt"alizowana na podstawie przedpłat. Druki "przelewów - zamówień" 
lub przekazów mogą zostać wysłane zainteresowanym po uprzednim zgłoszeniu zapo
trzebowahiapisemnie , lub tełefo'nicznie do ' Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady 
Minisfrów. Na dowodzie wplatynależ'y podać pełną nazwę instYtucji (nazwisko i imię) 
i adres z numerenl kodu pocztowego oraz li'czbę zamawianych egzemplarzy. Wszelkicli 

, inJormacji o prenumeracie udziela Wydział Wydawnictw Urz,ędu Rady Ministrów. , 

Pojedyncze egzemplar~ Dtiennika Ustaw i Monitora Pohkiego można nabywać 'za 
gotówk,ę w Warszawie: " " 

- w punkcie sprzedaży Wydawnictw Akcydensowych, al. I Armii Wojska Polskie, 
go 2/4 (tel. 29-61-73) ..:.... egzemplarze bieżące oraz z lai 1956-1988, 
w księgarniacb:' Powszechnego Domu Książki "Uniwers~s", ul. Belw,ederska 20/22 
(tel. 41, 40-05); im. Stefana Zeromskiego, al. Gen. K. Swierczewskiego 119/123 
(tel. ' 20-46·28); Wydawnictw Ekonomicznych i Budowlanych, ul. Zurawia 1/3, 
przy pl. Trzech Krzyży (tel. 21-44-05) - egzemplarze biezące oraz z roku 1988; 

pOZjl Warszawą - egze.mplarze , b'ieżące oraz z ostatnich, 2 lat: 
- w punktach sprzedaży zn!ijdujących się w urzę9ach wojewódzkich w:' Białej 

Podlaskiej, Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Kielcach, Krośnie, Lesznie, 
Opolu, Ostr'ołęce, Piotrk,owie Trybunalskim, Płocku, Przemyślu, Radomiu, Sie
radzu, Skierniewicach, Suwałkach, Tarnobrzegu" Włócławku, Wrocławiu oraz 
w Urzędach Miast Krakowa i Łodzi; 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w sądach W:, Białymstoku, Bielsku-
-Białej, Bydgoszczy, Bytomiu, Częstochowie, Elblągu, Gdańsku, Gdyni, Gliwi-
cach, Gorzowie Wielkopolskim, Jele'niej Górze, KaliS'Lu, Katowicach, Kielcach, 
Koninie, Koszalinie, I<;rakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi, Nowym Sączu, Olszty
nie, ' Opolu, Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Słupsku, 
Szczecinie, Tarnowie, Toruniu, Wałbrzychu z sied,zibą W. Swidnicy, Wrocławiu, 
Zamościu i Zielonej Górze. 

Egzemplarze , bieżąc'e oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego 
zamówienia w Wydziałe Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71, 

' 00-979 Warszawa P-l. 

Reklamacje z powodu nie doręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy ' na 
piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów , (ul. Powsińska 69/71, 
00,979 Warszawa, P-l) niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 

Wydawca; Urząd Rady Ministr6w. 
Redakcja: Biuro Prawne, 00-950 Warszawa, P-29, At Ujazdowskie 1/3. 

Organizacja druku i kolportaż: Wydział Wydawnictw, 00~979 Warszawa, P-t, 
ul. I Powsińska 69/71, tel. "2-14-78 i, 694-67-50. 

Tłoczono z ' polecenia Prezesa ~dy Ministrów 
w Zakładach Graficznych "Tamka", Zakład nr 1-. ,Warszawa" ul. Tamka 3, 

Zam. 1000-1300-89. ' Cena 128 zł 

W. Jaruzelski 
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