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Art. 2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. z 1994 r.
Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105,
poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406,
z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98,
poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751—753,
Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882,
z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160, poz. 1064 i Nr 162,
poz. 1118 i 1125 oraz z 1999 r. Nr 20, poz. 180, Nr 60,
poz. 636, Nr 75, poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110,
poz. 1255) w art. 91 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Je˝eli obwiniony podjà∏ prac´ w urz´dzie paƒstwowym, adwokaturze, jako radca prawny lub
notariusz, sàd przesy∏a wyrok odpowiednio temu
urz´dowi, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radców Prawnych lub Krajowej Radzie
Notarialnej.”
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Art. 3. Przepisy ustawy stosuje si´ do spraw nie zakoƒczonych w dniu wejÊcia ustawy w ˝ycie orzeczeniami sàdów dyscyplinarnych wydanymi w drugiej instancji.
Art. 4. Do osób, które rozpocz´∏y aplikacj´ notarialnà przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
Art. 5. Do asesorów notarialnych powo∏anych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje
si´ przepisy dotychczasowe.
Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 3, który
wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA
z dnia 12 maja 2000 r.
o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
ustawy — Kodeks post´powania cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Art. 1. W ustawie z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 1991 r. Nr 109,
poz. 471, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 49,
poz. 483 i z 2000 r. Nr 6, poz. 69) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rzecznik Praw Obywatelskich, zwany dalej
«Rzecznikiem», stoi na stra˝y wolnoÊci
i praw cz∏owieka i obywatela okreÊlonych
w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.”,
b) w ust. 3 wyrazy „tych praw i wolnoÊci” zast´puje si´ wyrazami „tych wolnoÊci i praw”;
2) w art. 1 w ust. 3, w art. 4, w art. 8, w art. 14 w pkt 1
i 2 i w art. 16 w ust. 1 oraz w ust. 2 w pkt 1 u˝yte
w ró˝nych przypadkach i liczbie wyrazy „praw
i wolnoÊci obywatela” zast´puje si´ wyrazami
„wolnoÊci i praw cz∏owieka i obywatela”;
3) w art. 4 na koƒcu dodaje si´ zdanie w brzmieniu:
„Âlubowanie mo˝e byç z∏o˝one z dodaniem zdania
«Tak mi dopomo˝ Bóg.»”;
4) w art. 5 w ust. 1 wyrazy „cztery lata” zast´puje si´
wyrazami „pi´ç lat”;
5) art. 6 i art. 7 otrzymujà brzmienie:

„Art. 6. Po zaprzestaniu wykonywania obowiàzków Rzecznik ma prawo powróciç na stanowisko zajmowane poprzednio albo
otrzymaç stanowisko równorz´dne poprzednio zajmowanemu, je˝eli nie ma przeszkód prawnych.
Art. 7. 1. Sejm odwo∏uje Rzecznika przed up∏ywem okresu, na jaki zosta∏ powo∏any, je˝eli:
1) zrzek∏ si´ wykonywania obowiàzków,
2) sta∏ si´ trwale niezdolny do pe∏nienia
obowiàzków na skutek choroby,
u∏omnoÊci lub upadku si∏ — stwierdzonych orzeczeniem lekarskim.
2. Sejm odwo∏uje Rzecznika przed up∏ywem okresu, na jaki zosta∏ powo∏any,
równie˝ je˝eli Rzecznik sprzeniewierzy∏
si´ z∏o˝onemu Êlubowaniu.
3. Sejm podejmuje uchwa∏´ w sprawie odwo∏ania Rzecznika, w przypadku okreÊlonym w ust. 1 pkt 1, na wniosek Marsza∏ka Sejmu.
4. Sejm podejmuje uchwa∏´ w sprawie odwo∏ania Rzecznika, w przypadkach okreÊlonych w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2, na
wniosek Marsza∏ka Sejmu lub grupy co
najmniej 35 pos∏ów, wi´kszoÊcià co najmniej 3/5 g∏osów w obecnoÊci co naj-
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mniej po∏owy ustawowej liczby pos∏ów.”;
6) w art. 10 wyrazy „praw i wolnoÊci” zast´puje si´
wyrazami „wolnoÊci i praw”;
7) w art. 13:
a) w ust. 1:
— w pkt 1 po wyrazie „zbadaç” dodaje si´ wyrazy „ , nawet bez uprzedzenia,”
— w pkt 3 na koƒcu skreÊla si´ przecinek i dodaje si´ wyrazy „oraz ˝àdaç do wglàdu w Biurze
Rzecznika Praw Obywatelskich akt sàdowych
i prokuratorskich oraz akt innych organów Êcigania po zakoƒczeniu post´powania i zapadni´ciu rozstrzygni´cia,”
b) w ust. 2 wyrazy „o ochronie tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej” zast´puje si´ wyrazami
„o ochronie informacji niejawnych”,
c) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Rzecznik odmawia ujawnienia nazwiska i innych danych osobowych skar˝àcego, w tym
tak˝e wobec organów w∏adzy publicznej, je˝eli uzna to za niezb´dne dla ochrony wolnoÊci, praw i interesów jednostki.”;
8) w art.14:
a) w pkt 6 wyrazy „zaskar˝aç decyzje” zast´puje si´
wyrazami „wnosiç skargi”,
b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wnieÊç kasacj´ lub rewizj´ nadzwyczajnà od
prawomocnego orzeczenia, na zasadach
i w trybie okreÊlonych w odr´bnych przepisach.”;
9) w art. 16 w ust. 2:
a) pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2) wyst´powaç do Trybuna∏u Konstytucyjnego
z wnioskami w sprawach, o których mowa
w art. 188 Konstytucji,
3) zg∏osiç udzia∏ w post´powaniu przed Trybuna∏em Konstytucyjnym w sprawach skarg
konstytucyjnych i braç udzia∏ w tym post´powaniu,”
b) w pkt 4 po wyrazie „wàtpliwoÊci” dodaje si´ wyrazy „w praktyce”;
10) w art. 17:
a) dotychczasowa
ust. 1,

treÊç

otrzymuje

oznaczenie

b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Rzecznik mo˝e okreÊliç termin, w jakim powinny byç dokonane czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1.”;
11) dodaje si´ art. 17a w brzmieniu:
„Art. 17a. Rzecznik wspó∏dzia∏a ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi do-

browolnymi zrzeszeniami i fundacjami
na rzecz ochrony wolnoÊci i praw cz∏owieka i obywatela.”;
12) art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art. 18. Przepisy ustawy dotyczàce ochrony wolnoÊci i praw cz∏owieka i obywatela odnoszà si´ równie˝ odpowiednio do osób nie
b´dàcych obywatelami polskimi, znajdujàcych si´ pod w∏adzà Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie przys∏ugujàcych im
wolnoÊci i praw.”;
13) w art. 19:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rzecznik corocznie informuje Sejm i Senat
o swojej dzia∏alnoÊci oraz o stanie przestrzegania wolnoÊci i praw cz∏owieka i obywatela.”,
b) w ust. 2 wyrazy „Sprawozdanie Rzecznika podawane” zast´puje si´ wyrazami „Informacja
Rzecznika podawana”.
Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21,
Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464,
z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509,
z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43,
poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r.
Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102,
poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770,
Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i
Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532 oraz z 2000 r. Nr 22,
poz. 269 i 271) w art. 3934 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako § 1 i dodaje si´ § 2 w brzmieniu:
„§ 2. Rzecznik Praw Obywatelskich mo˝e wnieÊç kasacj´ w terminie 6 miesi´cy od dnia dor´czenia
orzeczenia stronie. W razie wniesienia kasacji po
up∏ywie terminu okreÊlonego w § 1, podstaw´
kasacji powinno ponadto stanowiç naruszenie
przepisów Konstytucji dotyczàcych wolnoÊci
i praw cz∏owieka i obywatela. Przepisu art. 393
§ 1 nie stosuje si´.”
Art. 3. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214,
z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100,
poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163
i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89,
poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r.
Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255
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oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69) w art. 2 w pkt 4 po wyrazach
„Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej” dodaje
si´ wyrazy „ , Zast´pcy Rzecznika Praw Obywatelskich”.

„2a. Prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich mogà wnieÊç skarg´ na akt lub uchwa∏´ stanowiàce
przepisy prawa miejscowego tak˝e po up∏ywie
terminu, o którym mowa w ust. 2.”

Art. 4. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58,
poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113,
poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014
i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306)
w art. 94 w ust. 1 na koƒcu kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ wyrazy „albo je˝eli uchwa∏a jest
aktem prawa miejscowego.”

Art. 7. W ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643) w art. 51
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Art. 5. W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107,
poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483,
Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43,
poz. 483) w art. 9 w ust. 2:

„2. Rzecznik Praw Obywatelskich mo˝e, w terminie 60
dni od otrzymania informacji, zg∏osiç udzia∏ w post´powaniu.”
Art. 8. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576, Nr 155,
poz. 1014, Nr 160, poz. 1060 i Nr 162, poz. 1126 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306 i Nr 48,
poz. 550) w art. 90 skreÊla si´ ust. 2.
Art. 9. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rzàdowej w województwie (Dz. U. Nr 91,
poz. 577, z 1999 r. Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 22, poz. 268 i Nr 48, poz. 550) w art. 44 skreÊla si´ ust. 2.

1) w pkt 5 na koƒcu kropk´ zast´puje si´ przecinkiem,
2) dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:
„6) Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach,
które podjà∏ do prowadzenia w zwiàzku ze skargà ubezpieczonego, osoby upowa˝nionej
z umowy ubezpieczenia lub osoby uprawnionej do odszkodowania w zwiàzku ze zdarzeniem obj´tym ubezpieczeniem odpowiedzialnoÊci cywilnej.”
Art. 6. W ustawie z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sàdzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368
i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106,
poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r.
Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853 oraz
z 2000 r. Nr 2, poz. 5) w art. 35 dodaje si´ ust. 2a
w brzmieniu:

Art. 10. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155,
poz. 1014 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 26, poz. 306)
w art. 82 w ust. 1 na koƒcu kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ wyrazy „albo je˝eli uchwa∏a jest
aktem prawa miejscowego.”
Art. 11. Marsza∏ek Sejmu og∏osi w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
z uwzgl´dnieniem zmian wynikajàcych z przepisów
og∏oszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.
Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 2, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 lipca 2000 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA
z dnia 12 maja 2000 r.
o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz ustawy
o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70 i Nr 105, poz. 509,
z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 77, poz. 367,
z 1997 r. Nr 90, poz. 557, Nr 98, poz. 604, Nr 106,
poz. 679, Nr 117, poz. 752 i 753, Nr 124, poz. 782
i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 155,
poz. 1016 i Nr 162, poz. 1123 i 1125 oraz z 1999 r. Nr 60,

poz. 636, Nr 75, poz. 853 i Nr 110, poz. 1255) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) u˝yte w art. 16 w ust. 1 i 5, w art. 20 w pkt 4, w art. 24
w ust. 2, w art. 54 w ust. 2, w art. 67 w ust. 2,
w art. 70 w ust. 1 i 4, w art. 73 w ust. 3, w art. 76
w ust. 2, w art. 77 w ust. 2, w art. 81 w ust. 1,

