
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 10 sierpnia 1990 r. Nr 53 
TREśt: 
Poz.: 

USTAWY: 

306 - z dnia 13 lipca 1990 r. o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy - Prawo o ustroju 
sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie 
Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa 753 

307 - z dnia 21 lipca 1990 r. o ustanowieniu Krzyża za udział w Wojnie 1918- 1921 757 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I A: 

308 - Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wynagradzania nauczycieli akademickich 758 

309 - Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taryf składek za 
ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopa-
trzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne 760 

306 
USTAWA 

z dnia 13 lipca 1990 r. 

o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Kodeks 
postępowania cywilnego. Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym. o Naczelnym Sądzie 

Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa. 

Art. 1 . 1. Powołuje się sądy apelacyjne jako sądy po
wszechne. 

2. Do sądów apelacyjnych należy rozpoznawanie środ
ków odwoławczych od orzeczeń sądów wojewódzkich, 
wydanych w pierwszej instancji. 

3. W postępowaniu przed sądami apelacyjnymi w spra 
wach, w których ustawy przewidują udział prokuratora, 
występuje prokurator prokuratury wojewódzkiej, wyznaczo
ny przez Prokuratora Generalnego. 

Art. 2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. - Pra 
wo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1990 r. Nr 23, 
poz. 138 i Nr 34, poz. 198) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) wart. 1 § 2 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 2. Sądami powszechnymi są sądy apelacyjne, sądy 

wojewódzkie i sądy rejonowe."; 

2) wart. 3 w § 2 zdanie po średniku otrzymuje brzmienie: 
"środki odwoławcze od orzeczeń sądów wojewódzkich, 
wydanych w pierwszej instancji, rozpoznają sądy apela
cyjne."; 

3) wart. 12: 
a) w § 1 po wyrazach "organy kolegialne sądu" wyraz 

"wojewódzkiego" skreśla się, 
b) § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. Organami kolegialnymi sądu apelacyjnego 
i sądu wojewódzkiego są: zgromadzenie ogól
ne sędziów oraz kolegium sądu." ; 

4) art. 15 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 15. § 1. Sąd rejonowy tworzy się dla jednej lub 
większej liczby gmin, w granicach tego 
samego województwa; w uzasadnio
nych wypadkach może być utworzony 
więcej niż jeden sąd rejonowy w obrębie 
tej samej gminy. 

§ 2. Sąd wojewódzki tworzy się dla jednego 
lub kilku województw. 

§ 3. Sąd apelacyjny tworzy się dla okręgów 
kilku województw."; 

5) wart. 16 § 1 otrzymuje brzmienie: 
,, § 1. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Mi

nistrem - Szefem Urzędu Rady Ministrów, po 
zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, 
w drodze rozporządzenia tworzy i znosi sądy 
apelacyjne, wojewódzkie i rejonowe oraz ustala 
ich siedziby i obszary właściwości ."; 

6) wart. 17: 

a) dodaje się nowy § 4 w brzmieniu : 

,,§ 4. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporzą
dzenia, tworzy w sądach apelacyjnych odręb
ne jednostki organizacyjne do spraw z zakresu 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (sądy 
pracy i ubezpieczeń społecznych).", 

b) dotychczasowy § 4 otrzymuje oznaczenie § 5, a za
warte w nim powołania ,,§ 1 i 2" zastępuje się 

powołaniami ,,§ 1, 2 i 4"; 

7) wart. 19 w § 1 wyrazy " w miastach będących siedzibą 
wojewódzkich rad narodowych" zastępuje się wyrazami 
,,'{II miastach będących siedzibą wojewodów"; 
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8) wart. 21 w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 
" Sądy dzielą się na wydziały."; 

9) wart. 28: 
a) dodaje się nowy pkt 1 w brzmieniu: 

,,1) w sądach apelacyjnych - prezes sądu, zgroma
dzen ie ogólne sędziów oraz kolegium sądu 
apelacyj nego," 

b) dotychczasowe pkt 1 i 2 otrzymują oznaczenia pkt 
2 i 3; 

10) wart. 29: 
a) w § 3 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu: "Doty

czy to odpowiednio prezesa sądu apelacyjnego 
w stosunku do sądów wojewódzkich i sądów rejo
nowych."·, 

b) dodaje się nowy § 4 w brzmieniu : 
,,§ 4. Prezes sądu wojewódzkiego wykonuje czyn

ności administracji sądowej w stosunku do 
sądów rejonowych na obszarze właściwości 
sądu wojewódzkiego w zakresie nie powie
rzonym prezesowi sądu apelacyjnego.", 

c) dotychczasowe § 4 i 5 otrzymują oznaczenie § 5 i 6; 

11) po art. 29 dodaje się art. 29' w brzmien iu : 
"Art. 29' . Prezesa i wiceprezesa sądu apelacyjnego 

powołuje Minister Sprawiedliwości spośród 
co najmniej dwóch kandydatów wybranych 
przez zgromadzenie ogólne sędziów sądu 
apelacyjnego. Kandydatów zgłaszają człon
kowie zgromadzenia ogólnego lub Minister 
Sprawiedliwości spośród sędziów sądu ape
lacyjnego, Naczelnego Sądu Administracyj
nego oraz Sądu Najwyższego. Prezesa i wi
ceprezesa sądu apelacyjnego odwołuje Mi
nister Sprawiedliwości za zgodą zgromadze
nia ogólnego lub na jego wniosek."; 

12) wart. 30: 

a) w § 1 w zdaniu pierwszym po wyrazach " zgromadze
nie ogólne sędziów·' dodaje się wyrazy "sądu woje
wódzkiego" , a w zdaniu drugim po wyrazach "spoś
ród sędziów sądu wojewódzkiego" dodaje się wyraz 
"apelacyjnego" oraz stawia przecinek, 

b) dotychczasowy § 4 otrzymuje oznaczenie art. 30', 

13) wart. 34 na końcu kropkę skreśla się i dodaje wyrazy 
"oraz podział zadań tego nadzoru pomiędzy prezesami 
sądów."'; 

14) wart. 35 : 
a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie § 1, 
b) dodaje się § 2 w brzmieniu : 

,,§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do preze
sa sądu apelacyjnego."; 

15) art. 36 otrzymuje brzmienie: 
" Art. 36. § 1. Sąd apelacyjny lub sąd wojewódzki jako 

sąd odwoławczy, w razie stwierdzenia 
przy rozpoznawaniu sprawy oczywistej 
obrazy przepisów, niezależnie od innych 
uprawnień , wytyka uchybienie właści
wemu sądowi. Sąd apelacyjny lub sąd 
wojewódzki przed wytknięciem uchy
bienia może żądać wyjaśnień. Stwier
dzenie i wytknięcie uchybienia nie 
wpływa na rozstrzygnięcie sprawy. 

§ 2. O wytknięciu uchybienia sąd apelacyjny 
lub sąd wojewódzki, o którym mowa 

w § 1, zawiadamia prezesa właściwego 
sądu, a o wypadkach poważniejszych 
uchybień - także Ministra Sprawied
liwości ."; 

16) wart. 38 w § 1 po wyrazach "Zgromadzenie ogólne" 
dodaje się wyrazy "sędziów sądu wojewódzkiego"; 

17) wart. 41 w § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

,,8) wyraża opinie w innych sprawach osobowych 
dotyczących sędziów, a także w sprawach przed
stawionych przez prezesa sądu wojewódzkiego, 
Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Spra
wiedliwości."; 

18) po art. 41 dodaje się art. 41' w brzmieniu: 

"Art. 41' . § 1. Zgromadzenie ogólne sędziów sądu 
apelacyjnego składa się z sędziów tego 
sądu. Przepisy art. 38 § 2-5 oraz art. 
39-41 stosuje się odpowiednio do 
zgromadzenia ogólnego sędziów i ko
legium sądu apelacyjnego, z wyjątkiem 
art. 41 § 1 pkt 4. 

19) wart. 51 : 

§ 2. Kolegium sądu apelacyjnego może 

wskazywać zgromadzeniom ogólnym 
sędziów sądów wojewódzkich wokrę
gu danego sądu apelacyjnego propo
zycje kandydatów na sędziów oraz na 
prezesów i wiceprezesów sądów."; 

a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie § 1, 

b) dodaje się § 2 i 3 w brzmieniu: 

,, § 2. Na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego 
może być powołany ten, kto poza wymogami, 
o których mowa w § 1, posiada ponadto co 
najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku 
sędziego . 

§ 3. Na stanowisko sędziego w niepełnym wymia
rze czasu pracy może być powołany profesor 
oraz doktor habilitowany nauk prawnych 
w polskich szkołach wyższych, w Polskiej 
Akademii Nauk oraz w instytucie naukowo
-badawczym i innej placówce naukowej ."; 

20) wart. 52: 
a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie § 1, 

a pierwszej części zdania w tym przepisie nadaje się 
brzmienie: 

,, § 1. Wymagania, o których mowa wart. 51 § 1 pkt 
4-6 i w § 2, nie dotyczą:", 

b) dodaje się § 2 w brzmieniu : 

,,§ 2. Osoby wymienione w § 1 pkt 2-6 mogą być 
powołane na stanowisko sędziego sądu ape
lacyjnego, jeżeli ponadto przez okres co naj
mniej pięcioletni zajmowały stanowisko lub 
wykonywały zawód, o którym mowa w tych 
przepisach ."; 

21) art. 54 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 54. Osoby pozostające ze sobą w stosunku po
krewieństwa do drugiego stopnia włącznie 
lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz 
małżonkowie nie mogą być sędziami w tym 
samym wydziale sądu ani brać udziału w tym 
samym składzie orzekającym."'; 

22) wart. 57 § 1 otrzymuje brzmienie: 
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,,§ 1. Prezes sądu wojewódzkiego prowadzi dla każ
dego sędziego sądu rejonowego i sędziego sądu 
wojewódzkiego osobny wykaz służbowy, zawie
rający istotne dane dotyczące jego stosunków 
osobistych i służbowych . Prezes sądu apelacyj 
nego prowadzi taki wykaz dla sędziów sądu 
apelacyjnego."; 

23) wart. 59: 

a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) przekroczył 65 lat życia, chyba że Krajowa Rada 
Sądownictwa - z inicjatywy prezesa sądu 
wojewódzkiego, podjętej w stosunku do sę
dziego sądu rejonowego lub wojewódzkiego, 
bądź z inicjatywy prezesa sądu apelacyjnego, 
podjętej w stosunku do sędziego tego sądu , 

albo na wniosek sędziego - wyrazi zgodę na 
dalsze zajmowanie stanowiska, nie dłużej jed
nak niż do ukończenia 70 lat.", 

b) dodaje się nowy § 3 w brzmieniu: 
,,§ 3. Prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądow

nictwa może odwołać sędziego , o którym 
mowa wart. 51 § 3, jeżeli sędzia ten zaprzestał 
wykonywania zatrudnienia w polskich szko
łach wyższych, w Polskiej Akademii Nauk oraz 
w instytutach naukowo-badawczych i innych 
placówkach naukowych.", 

c) dotychczasowe § 3- 5 otrzymują oznaczenie § 4--6; 

24) wart. 61 w § 2 w pkt 4 wyrazy "kolegium sądu 
wojewódzkiego" zastępuje się wyrazami " kolegium 
właściwego sądu "; 

25) wart. 68: 
a) w § 1 po wyrazie " Sędzia" dodaje się wyrazy "sądu 

rejonowego oraz sędzia sądu wojewódzkiego", 
b) dodaje się § 5 w brzmieniu : 

,,§ 5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do 
sędziego i prezesa sądu apelacyjnego."; 

26) wart. 75 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

"Prezes sądu wojewódzkiego w stosunku do sędziego 
sądu rejonowego oraz sędziego sądu wojewódzkiego, 
a prezes sądu apelacyjnego w stosunku do sędziego 
tego sądu w wyjątkowych wypadkach może wyrazić 
zgodę na zamieszkanie sędziego w innej miejscowo
ści."; 

27) wart. 83 w § 2 po wyrazie "oraz" dodaje się wyrazy 
"zebranie zgromadzeń ogólnych sędziów sądów apela
cyjnych i"; 

28) wart. 88 w § 1 po wyrazach "Minister Sprawiedliwości" 
dodaje się wyrazy "prezes sądu apelacyjnego i", a wyra
zy "kolegium sądu wojewódzkiego" zastępuje się wyra
zami "kolegia tych sądów"; 

29) wart. 96: 

a) w § 1 po myśln iku wyrazy " prezesowi właściwego 
sądu i kolegium sądu wojewódzkiego" zastępuje się 
wyrazami "prezesowi właściwego sądu i kolegium 
tego sądu . " , 

b) w § 2 kropkę skreśla się i dodaje wyrazy "oraz do 
prezesa sądu apelacyjnego w stosunku do sędziów 
tego sądu . "; 

30) wart. 113 w § 2 i 3 użyte w odpowiednim przypadku 
wyrazy "prezes sądu wojewódzkiego" zastępuje się 
użytymi w takim samym przypadku wyrazami "prezes 
sądu apelacyjnego"; 

31) art. 116 otrzymuje brzmienie: 

" Art. 116. Do aplikantów sądowych stosuje się od
powiednio przepisy art. 65, 69 § 1, art. 71 
i 79 § 1 i 2."; 

32) wart. 120 dodaje się § 4 i 5 w brzmieniu: 

,,§ 4. Kuratora zawodowego mianuje i zwalnia prezes 
sądu wojewódzkiego. 

§ 5. Do kuratorów zawodowych stosuje się odpowie
dnio przepisy art. 72 § 1 i art. 73. "; 

33) po art. 144 dodaje się art. 144' w brzmieniu: 

"Art. 144'. Do rozpoznawania przez sąd apelacyjny 
spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych 
prezes tego sądu wyznacza do składu orze
kającego ławników z listy ławników powo
łanych do orzekania w tych sprawach w są
dach wojewódzkich z obszaru właściwości 
sądu apelacyjnego." ; 

34) wart. 148 w § 2 po użytych po przecinku wyrazach 
"prezes sądu wojewódzkiego" dodaje się wyrazy "lub 
prezes sądu apelacyjnego". 

Art. 3. W Kodeksie postępowania cywilnego wprowa
dza się następujące zmiany: 

1) wart. 16 oznaczenie ,,§ 1 ,. oraz § 2 skreśla się; 

2) art. 17 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 17. Do właściwości sądów wojewódzkich należą 

sprawy: 
1) o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi 

dochodzone roszczenia majątkowe, 

oprócz sprawo ustalenie i zaprzeczenie 
ojcostwa, o ustalenie i zaprzeczenie ma
cierzyństwa oraz o przysposobienie, 

2) o ochronę praw autorskich, jak również 
praw wynikających z opatentowania wyna
lazków lub rejestracji wzorów użytkowych 
i zdobniczych oraz znaków towarowych, 

3) o roszczenia wynikające z Prawa praso
wego, 

4 ) o prawa majątkowe, w których wartość 
przedmiotu sporu przewyższa dwadzieś
cia milionów złotych , 

5) o orzeczenie przepadku świadczenia na 
rzecz Skarbu Państwa, jeżeli świadczenie 
to zostało spełn i one w zamian za dokona
nie czynu zabronionego przez ustawę lub 
w celu niegodziwym ."; 

3) w art. 41 oznaczen ie ,, § 1" oraz § 2 skreśla się; 

4) wart. 391 w § 1 po wyrazach " przez sąd wojewódzki" 
dodaje się wyrazy " lub sąd apelacyjny"; 

5) wart. 467 dodaje się § 4 w brzmieniu : 
,,§ 4. Jeżeli w toku wstępnego badania sprawy z za

kresu ubezpieczeń społecznych okaże się , że 
występują istotne braki w materiale, a przep
rowadzenie jego uzupełnienia w postępowaniu 
sądowym byłoby połączone ze znacznymi trud
nościami , przewodniczący lub wyznaczony przez 
niego sędzia może zwrócić organowi rentowemu 
akta sprawy w celu uzupełnienia materiału spra 
wy. To samo dotyczy wypadku, w którym decyzja 
organu rentowego nie zawiera: 
1) podstawy prawnej i faktycznej, 
2) wskazania sposobu wyliczenia świadczenia, 
3) stosownego pouczenia o skutkach prawnych 

decyzji i trybie jej zaska rżenia . " ; 
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6) wart. 4778 oznaczenie ,,§ 1" oraz § 2 skreśla się; 

7) po art. 477'4 dodaje się art. 477'4a 
W brzmieniu : 

"Art. 477'4a
. Sąd rewizyjny uchylając wyrok i poprze
dzającą go decyzję organu rentowego 
może sprawę przekazać do ponownego 
rozpoznania bezpośrednio organowi ren
towemu."; 

8) art. 477'5 otrzymuje brzmienie: 
,Art. 477'5. § 1. Poza tym w postępowaniu w spra

wach z zakresu ubezpieczeń społecz
nych przed sądem pierwszej instancji 
stosuje się odpowiednio przepisy art. 
4773,4774 i 4775. 

§ 2. Przepisy, o których mowa w § 1, 
stosuje się również w postępowaniu 
przed sądem rewizyjnym . Sąd ten roz
poznaje sprawy w składzie jednego 
sędziego i dwóch ławników. Przepis 
art. 47 § 3 stosuje się odpowiednio."; 

9) wart. 4795 w § 1 w pkt 2 wyrazy "nie przekracza 500.000 
zł" zastępuje się wyrazami "nie przekracza dwóch milio
nów złotych" . 

Art. 4. W Kodeksie postępowania karnego wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) wart. 17 w § 1: 
a) w pkt 1 wyrazy "z wyjątkiem spraw o zbrodnie 

określone wart. 21 O § 1 Kodeksu karnego" skreśla się, 

b) w pkt 2 po powołaniu" 150" dodaje się powołanie 
,,157, 201, 202, 203 § 2' , art. 215 § 2"; 

2) po art. 17 dodaje się art. 17' w brzmieniu: 

"Art. 17'. Sąd apelacyjny rozpoznaje środki odwoław
cze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pier
wszej instancji w sądzie wojewódzkim."; 

3) wart. 18 pkt 1 skreśla się; 

4) użyte wart. 71,383 § 1, art. 394 § 2, art. 402 § 3, art. 462 
i 488 § 3 w odpowiednim przypadku wyrazy "Sąd 
Najwyższy" zastępuje się użytymi w odpowiednim przy
padku wyrazami "sąd apelacyjny"; 

5) wart. 390 w § 1 po wyrazach "sąd wojewódzki" dodaje 
się wyrazy "lub sąd apelacyjny"; 

6) wart. 478 !i 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1. W kwestii wznowienia postępowania orzeka 
w składzie trzech sędziów sąd wojewódzki, zaś 
wznowienia postępowania zakończonego orze
czeniem sądu wojewódzkiego lub sądu apelacyj
nego - sąd apelacyjny."; 

7) wart. 481 w § 1 i 3 na końcu dodaje się wyrazy "lub sąd 
apelacyjny."; 

8) wart. 498 w § 1 po wyrazach "Sąd Najwyższy" dodaje 
się przecinek i wyrazy "sąd apelacyjny". 

Art. 5. W ustawie z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie 
Najwyższym (Dz. U. z 1990 r. Nr 26, poz. 153) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) wart. 28: 
a) w ust. 2 po wyrazie "profesorów" dodaje się wyrazy 

"i doktorów habilitowanych", 

b) dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu : 

,,3. Na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego 

w niepełnym wymiarze czasu pracy może być 

powołany profesor oraz doktor habilitowany 
nauk prawnych w polskich szkołach wyższych, 
w Polskiej Akademii Nauk oraz w instytutach 
naukowo-badawczych i innych placówkach 
naukowych.", 

c) dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie ust. 4; 
2) wart. 33: 

a) dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu : 

,,3. Prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądow
nictwa może odwołać sędziego Sądu Najwyż
szego, o którym mowa wart. 28 ust. 3, jeżeli 
sędzia ten zaprzestał wykonywania zatrudnienia 
w polskich szkołach wyższych, w Polskiej Aka
demii Nauk oraz w instytutach naukowo-bada
wczych i innych placówkach naukowych.", 

b) dotychczasowe ust. 3-5 otrzymują oznaczenie ust. 
4-6; 

3) wart. 36: 

a) w ust. 1 po wyrazach "sędziego Naczelnego Sądu 
Administracyjnego" stawia się przecinek i dodaje 
wyrazy "sędziego sądu apelacyjnego", 

b) w ust. 3 wyrazy "sędziego sądu wojewódzkiego" 
zastępuje się wyrazami "sędziego sądu apelacyj
nego, sądu wojewódzkiego lub sądu rejonowego". 

Art. 6. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczel
nym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Ko
deks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 4, poz. 8, 
Nr 19, poz. 68 i Nr 27, poz. 111 oraz z 1989 r. Nr 73, poz. 436) 
wart. 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu : 

,,4. Na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administ
racyjnego w niepełnym wymiarze czasu pracy może być 
powołany profesor oraz doktor habilitowany nauk praw
nych w polskich szkołach wyższych, w Polskiej Akade
mii Nauk oraz w instytutach naukowo-badawczych 
i innych placówkach naukowych.". 

Art. 7. W ustawie z dnia 20 grudnia 1989 r.-o Krajowej 
Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 73, poz. 435) wprowadza 
się następ~jące zmiany: 

1) wart. 2 w pkt 3 po wyrazach "Naczelnego Sądu 
Administracyjnego" stawia się przecinek oraz dodaje 
wyrazy "zebranie zgromadzeń ogólnych sędziów sądów 
apelacyjnych"; 

2) wart. 3 w ust. 1 po wyrazach "Naczelnego Sądu 
Administracyjnego" stawia się przecinek oraz dodaje 
wyrazy "sądów apelacyjnych"; 

3) w art. 4 w ust. 1 wyrazy "dziewięciu sędziów sądów 
powszechnych" zastępuje się wyrazami "jedenastu sę
dziów sądów powszechnych"; 

4) wart. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Członków Rady spośród sędziów sądów powszech
nych wybiera: 

1) dwóch członków spośród sędziów sądów apela
cyjnych - zebranie zgromadzeń ogólnych sę
dziów sądów apelacyjnych, 

2) dziewięciu członków - zebranie przedstawicieli 
zgromadzeń ogólnych sędziów w sądach woje
wódzkich, ze swojego grona, 

a członka Rady spośród sędziów sądów wojsko
wych - zgromadzenie sędziów tych sądów. "; 

5) wart. 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu : 
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,,3. Jeżeli mandat posła i senatora wygasa w związku 
z rozwiązaniem Sejmu i Senatu, poseł i senator 
sprawuje funkcję członka Krajowej Rady Sądownic
twa do dnia wyboru przez Sejm i Senat nowych 
członków."; 

6) wart. 8: 

a) w ust. 3 po wyrazach "Termin i miejsce zebrań" 
dodaje się wyrazy "zgromadzeń ogólnych sędziów 
sądów apelacyjnych oraz zebrań", 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4. Zebrania, o których mowa w ust. 3, odbywają się 

według regulaminów uchwalonych przez te ze
brania; zebraniom przewodniczy najstarszy wie
kiem sędzia."; 

7) wart. 9: 
a) w ust. 1 wyrazy ,,2/3 jej składu" zastępuje się 

wyrazami ,,1 /2 jej składu", 
b) w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazie "zapadają" 

dodaje się wyraz "bezwzględną". 

Art. 8. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy Minister 
Sprawiedliwości powoła spośród sędziów pełnomocników 
do spraw sądów apelacyjnych. 

2. Pełnomocnikom, o których mowa w ust. 1, do czasu 
powołania prezesów sądów apelacyjnych powierza się wy
konywanie zadań należących do prezesów tych sądów. 

Art. 9. Krajowa Rada Sądownictwa, w terminie dwóch 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przed
stawi Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o po
wołanie sędziów sądów apelacyjnych, w liczb.ie ustalonej 
przez Ministra Sprawiedliwości, spośród kandydatów posia
dających kwalifikacje do zajmowania tych stanowisk, zgło
szonych w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie 

ustawy - przez zgromadzenia ogólne sędziów w sądach 
wojewódzkich oraz przez Ministra Sprawiedliwości . 

Art. 10. 1. Sądy apelacyjne rozpoczynają działalność 
od dnia 1 października 1990 r. 

2. Środki odwoławcze od orzeczeń sądów wojewódz
kich, wydanych w pierwszej instancji, wniesione do dnia 30 
września 1990 r. , rozpoznaje Sąd Najwyższy, z zastrzeżeniem 
ust. 3. 

3. Nie zakończone do dnia 30 września 1990 r. sprawy 
gospodarcze, w których wartość przedmiotu sporu nie prze
kracza pięciu milionów złotych, Sąd Najwyższy przekazuje 
właściwym sądom apelacyjnym. 

Art. 11. Z wyłączeniem spraw, o których mowa wart. 
10 ust. 3, sprawy wszczęte przed dniem 1 stycznia 1991 r. 
toczą się według dotychczasowych przepisów; w wypadku 
uchylenia orzeczenia w całości lub w części przez sąd 
rewizyjny, sąd ten przekazuje sprawę sądowi właściwemu 
według przepisów niniejszej ustawy. 

Art. 12. Zebranie zgromadzeń ogólnych sędziów są
dów apelacyjnych, w terminie do dnia 30 listopada 1990 r., 
wybierze członków Krajowej Rady Sądownictwa na kaden
cję Rady trwającą w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 13. Krajowa Rada Sądownictwa, w terminie 
trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 
wskaże liczbę członków sądów dyscyplinarnych wybiera
nych przez zebranie zgromadzeń ogólnych sędziów sądów 
apelacyjnych. 

Art. 14. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 
z wyjątkiem art. 3 pkt 1, 2, 3, 6, 7, 8 i 9 oraz art. 4 pkt 1, które 
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1991 r. 
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z dnia 21 lipca 1990 r. 

o ustanowieniu Krzyża za udział w Wojnie 1918-1921. 

Art. 1 . Ustanawia się Krzyż za udział w Wojnie 
1918-1921 dla odznaczenia osób, które pełniąc służbę 

w latach 1918--1921, przyczyniły się do ugruntowania 
niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 2. Krzyż za udział w Wojnie 1918--1921 nadaje 
się uczestnikom wojny w latach 1918--1921 we wszystkich 
służbach, żyjącym w dniu wejścia ustawy w życie . 

Art. 3. Krzyż za udział w Wojnie 1918-1921 ma 
charakter odznaczenia wojskowego. 

Art, 4. 1. Krzyż za udział w Wojnie 1918--1921, wy
konany z metalu o wymiarach 4,2 x 4,2 cm, składa się 
z czterech równych, rozszerzonych na końcach ramion 
o przekroju spłaszczonego ośmioboku i związanych pośrod
ku sześcianem . 

2. Na ramionach poprzecznych Krzyża wyryty jest po
ziomo napis: "Obrońcy Ojczyzny", na ramionach pionowych 
- data" 1918--1921 ", w środku zaś skrzyżowania ramion 
znajduje się wizerunek orła na tle z białej emalii. 

3. Krzyż za udział w Wojnie 1918--1921 nosi się na 
wstążce szerokości 3,7 cm o barwach biało-czerwonych. 

4. Wzór rysunkowy odznaki Krzyża zawiera załącznik do 
ustawy. 

Art. 5. 1. Krzyż za udział w Wojnie 1918--1921 na
daje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Minist
ra Obrony Narodowej . 

2. Wnioski sporządzane są na drukach ustalonych przez 
Kancelarię Prezydenta. 

Art. 6. Odznaczeni Krzyżem za udział w Wojnie 
1918--1921 otrzymują odznakę Krzyża i legitymację. 

Art. 7. Krzyż za udział w Wojnie 1918-1921 nosi się 
po Krzyżu Walecznych. 

Art. 8. Krzyż za udział w Wojnie 1918--1921 może być 
nadany najpóźniej do dnia 15 sierpnia 1992 r. na podstawie 
zgłoszeń złożonych do Ministra Obrony Narodowej do dnia 
3 maja 1992 r. 

Art. 9. 1. Krzyż za udział w Wojnie 1918- 1921 traci 
się w razie prawomocnego skazania na karę dodatkową 
pozbawienia praw publicznych. 

2. Prezydent może pozbawić Krzyża w razie stwier
dzenia, że jego nadanie nastąpiło w wyniku wprowadzenia 
w błąd. 

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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