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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.
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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,

Dziennik Ustaw Nr 48

— 2947 —

w art. 82 w ust. 1, w art. 83, w art. 88 w ust. 1
i w art. 114 w ust. 1 w ró˝nych liczbach i przypadkach wyrazy „komisja dyscyplinarna” zast´puje si´
u˝ytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „sàd dyscyplinarny”;
2) u˝yte w art. 54 w ust. 1 i w art. 81 w ust. 2 w ró˝nych
przypadkach wyrazy „w∏aÊciwa komisja dyscyplinarna” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednim
przypadku wyrazami „w∏aÊciwy sàd dyscyplinarny”;
3) u˝yte w art. 70 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a) i w pkt 2 oraz
w ust. 3, w art. 73 w ust. 1 i 2 i w art. 88 w ust. 2
w ró˝nych przypadkach wyrazy „Komisja Dyscyplinarna” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednim
przypadku wyrazami „Sàd Dyscyplinarny”;
4) u˝yte w art. 70 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b), w art. 73
w ust. 1 i w art. 83 w zdaniu drugim w ró˝nych przypadkach wyrazy „Odwo∏awcza Komisja Dyscyplinarna” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednim
przypadku wyrazami „Odwo∏awczy Sàd Dyscyplinarny”;
5) u˝yty w art. 70 w ust. 2, w art. 76 w ust. 3, w art. 78
w ust. 1 i w art. 79 w ró˝nych liczbach i przypadkach
wyraz „komisja” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „sàd dyscyplinarny”;
6) w art. 16 w ust. 5 po wyrazach „ze s∏u˝by prokuratorskiej” dodaje si´ przecinek i wyrazy „z zastrze˝eniem art. 83 ust. 2,”;
7) w art. 18 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Minister SprawiedliwoÊci, w drodze rozporzàdzenia, okreÊla strój urz´dowy prokuratorów
bioràcych udzia∏ w rozprawach sàdowych,
uwzgl´dniajàc charakter uroczysty stroju, odpowiedni do powagi sàdu i utrwalonej tradycji.”;
8) w art. 27 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Organ, do którego zwróci∏ si´ prokurator, jest
obowiàzany w terminie 30 dni od daty otrzymania wystàpienia zawiadomiç prokuratora
o podj´tych Êrodkach lub zaj´tym stanowisku
bàdê o sposobie zakoƒczenia kontroli lub post´powania.”;
9) w art. 54 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Od orzeczenia sàdu dyscyplinarnego odmawiajàcego zezwolenia na pociàgni´cie prokuratora
do odpowiedzialnoÊci karnej przys∏uguje organowi lub osobie, która wnosi∏a o zezwolenie,
oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu odwo∏anie
do odwo∏awczego sàdu dyscyplinarnego w terminie 7 dni od daty jego og∏oszenia. W tym samym terminie prokuratorowi przys∏uguje odwo∏anie od orzeczenia zezwalajàcego na pociàgni´cie tego prokuratora do odpowiedzialnoÊci
karnej.”;
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10) w art. 56 w ust. 2 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:
„Zwrot kosztów nie przys∏uguje prokuratorowi,
którego zatrudnienie w innej prokuraturze jest nast´pstwem
kary
dyscyplinarnej
okreÊlonej
w art. 67 ust. 1 pkt 4, do czasu jej zatarcia.”;
11) skreÊla si´ art. 61;
12) w art. 62 w ust. 1 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:
„Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów jest
równe wynagrodzeniu s´dziów w takich samych
jednostkach organizacyjnych sàdów.”;
13) w art. 62a wyrazy „przepisy art. 59 § 2—5 i § 7,
art. 711 § 2—6” zast´puje si´ wyrazami „przepisy
art. 59 § 3—7, art. 711”;
14) w art. 64 wyrazy „ , 59 i 61” zast´puje si´ wyrazami
„i 59”;
15) w art. 67 w ust. 2 po wyrazach „prokuratury apelacyjnej” dodaje si´ wyrazy „i w zgromadzeniu prokuratorów”;
16) w art. 69 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:
„W stosunku do prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury prze∏o˝onym
dyscyplinarnym jest Naczelny Prokurator Wojskowy.”;
17) w art. 70 w ust. 3 wyraz „dwóch” zast´puje si´ wyrazem „czterech”;
18) w art. 71:
a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Prawo zawieszenia w czynnoÊciach przys∏uguje prze∏o˝onym dyscyplinarnym. Na decyzj´ prze∏o˝onego dyscyplinarnego o zawieszeniu w czynnoÊciach przys∏uguje za˝alenie
do prokuratora bezpoÊrednio prze∏o˝onego
nad prokuratorem, który wyda∏ decyzj´, chyba ˝e wyda∏ jà Prokurator Generalny.
3. Zawieszenie w czynnoÊciach ustaje z mocy
prawa, je˝eli w ciàgu trzech miesi´cy od dnia
zawieszenia nie wszcz´to przeciwko prokuratorowi
post´powania
dyscyplinarnego,
a tak˝e, z zastrze˝eniem ust. 5 i 6, z chwilà
prawomocnego zakoƒczenia tego post´powania.”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4—7 w brzmieniu:
„4. W toku post´powania dyscyplinarnego sàd
dyscyplinarny mo˝e w ka˝dym czasie uchyliç zawieszenie w czynnoÊciach.
5. Sàd dyscyplinarny drugiej instancji, wydajàc
orzeczenie dyscyplinarne, mo˝e orzec
o utrzymaniu w mocy zawieszenia w czynnoÊciach do dnia wniesienia kasacji, o której
mowa w art. 83 ust. 2, lub up∏ywu terminu do
jej wniesienia.
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6. W wypadku wniesienia kasacji zawieszenie
w czynnoÊciach pozostaje w mocy do czasu
jej rozpoznania, chyba ˝e Sàd Najwy˝szy
uchyli je wczeÊniej.
7. Prze∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e w ka˝dym
czasie uchyliç zawieszenie w czynnoÊciach,
tak˝e w wypadkach, o których mowa w ust. 5
i 6.”;
19) po art. 71 dodaje si´ art. 71a w brzmieniu:
„Art. 71a. 1. W wypadku gdy prokurator zosta∏ zawieszony w czynnoÊciach, sàd dyscyplinarny, na wniosek prze∏o˝onego
dyscyplinarnego, mo˝e obni˝yç do
50% wysokoÊç jego wynagrodzenia
na czas trwania tego zawieszenia.
2. Je˝eli post´powanie dyscyplinarne
nie zosta∏o wszcz´te w ciàgu trzech
miesi´cy od dnia zawieszenia w czynnoÊciach albo zosta∏o umorzone lub
zakoƒczy∏o si´ uniewinnieniem, prokuratorowi wyp∏aca si´ zatrzymane
wynagrodzenie.”;
20) art. 72 otrzymuje brzmienie:
„Art. 72. 1. Za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi, nieuzasadniajàce wszcz´cia
post´powania dyscyplinarnego, prze∏o˝ony prokurator wymierza podleg∏ym prokuratorom kar´ porzàdkowà
upomnienia.
2. Ukarany mo˝e, w terminie 7 dni od dnia
dor´czenia mu upomnienia, o którym
mowa w ust. 1, wnieÊç sprzeciw do prokuratora bezpoÊrednio prze∏o˝onego nad
prokuratorem, który t´ kar´ wymierzy∏.
3. W razie wniesienia sprzeciwu prokurator prze∏o˝ony, o którym mowa w ust. 2,
uchyla kar´ porzàdkowà upomnienia
lub przekazuje spraw´ rzecznikowi dyscyplinarnemu z ˝àdaniem, o którym
mowa w art. 77 ust. 1.”;
21) w art. 73 w ust. 2 wyraz ”Komisji” zast´puje si´ wyrazami „Sàdu Dyscyplinarnego”;
22) w art. 83 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2—6 w brzmieniu:
„2. Od orzeczenia wydanego przez sàd dyscyplinarny w drugiej instancji stronom i Prokuratorowi Generalnemu przys∏uguje kasacja do Sàdu Najwy˝szego.
3. Kasacja mo˝e byç wniesiona z powodu ra˝àcego naruszenia prawa lub ra˝àcej niewspó∏miernoÊci kary dyscyplinarnej.
4. Termin do wniesienia kasacji wynosi:
1) dla strony — 30 dni,
2) dla Prokuratora Generalnego — 3 miesiàce
— od daty dor´czenia orzeczenia z uzasadnieniem, odpowiednio, stronie lub Prokuratorowi
Generalnemu.
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5. Strona wnosi kasacj´ za poÊrednictwem sàdu
dyscyplinarnego, który wyda∏ zaskar˝one orzeczenie.
6. Prokurator Generalny wnosi kasacj´ bezpoÊrednio do Sàdu Najwy˝szego.”;

23) po art. 83 dodaje si´ art. 83a w brzmieniu:
„Art. 83a. 1. Od kasacji, o której mowa w art. 83
ust. 2, nie uiszcza si´ op∏aty sàdowej.
2. Sàd Najwy˝szy rozpoznaje kasacj´ na
rozprawie, w sk∏adzie trzech s´dziów.”;
24) art. 85 otrzymuje brzmienie:
„Art. 85. 1. Przewodniczàcy sàdu dyscyplinarnego
przesy∏a niezw∏ocznie odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem Prokuratorowi Generalnemu
w celu wykonania orzeczenia.
2. Orzeczenie dyscyplinarne, od którego
stronie s∏u˝y kasacja, nie podlega wykonaniu do czasu wniesienia kasacji lub
up∏ywu terminu do jej wniesienia.
3. Orzeczenie dyscyplinarne, od którego
wniesiono kasacj´, nie podlega wykonaniu do czasu jej rozpoznania.
4. Prokurator Generalny mo˝e z urz´du
wstrzymaç wykonanie prawomocnego
orzeczenia dyscyplinarnego po up∏ywie
terminu do wniesienia kasacji przez
strony, a przed up∏ywem terminu do
wniesienia kasacji przez Prokuratora
Generalnego.
5. W przypadku wniesienia kasacji przez
Prokuratora Generalnego w trybie
okreÊlonym w ust. 4 stosuje si´ przepis
ust. 3.”;
25) skreÊla si´ art. 87;
26) art. 89 otrzymuje brzmienie:
„Art. 89. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie:
1) do post´powania dyscyplinarnego stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania karnego,
2) do rozpoznania kasacji, o której mowa
w art. 83 ust. 2, stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania
karnego o kasacji, z wy∏àczeniem
art. 521, art. 524, art. 526 § 2 oraz
art. 530 § 2 i 3.”;
27) art. 112 i 113 otrzymujà brzmienie:
„Art. 112. 1. Prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury nie mo˝e byç
pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci
karnej sàdowej lub administracyjnej
bez zezwolenia Sàdu Dyscyplinarnego
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w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej
ani zatrzymany bez zgody Naczelnego
Prokuratora Wojskowego. Nie dotyczy
to zatrzymania na goràcym uczynku
pope∏nienia przest´pstwa. Do wydania zezwolenia na pociàgni´cie prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury do odpowiedzialnoÊci karnej wolno przedsi´wziàç tylko czynnoÊci niecierpiàce zw∏oki, zawiadamiajàc o tym niezw∏ocznie prokuratora prze∏o˝onego. Przepisy art. 54
ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.
2. Za przewinienia dyscyplinarne aplikanci wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury odpowiadajà na
podstawie wojskowych przepisów
dyscyplinarnych.

odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà za przewinienia dyscyplinarne na zasadach okreÊlonych w ustawie o prokuraturze.”
Art. 3. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155,
poz. 1016 i z 1999 r. Nr 38, poz. 360) w art. 51 ust. 2 i 3
otrzymujà brzmienie:
„2. Cz∏onków Sàdu Dyscyplinarnego oraz Odwo∏awczego Sàdu Dyscyplinarnego dla prokuratorów Instytutu Pami´ci wybiera, w ustalonej przez siebie
liczbie, na okres 4 lat, zgromadzenie prokuratorów
G∏ównej Komisji spoÊród prokuratorów Instytutu
Pami´ci. Sàd Dyscyplinarny oraz Odwo∏awczy
Sàd Dyscyplinarny wybierajà ze swego grona
przewodniczàcych.
3. Sàd Dyscyplinarny w Instytucie Pami´ci orzeka
w pierwszej instancji w sk∏adzie trzech cz∏onków,
a w drugiej instancji — w sk∏adzie pi´ciu cz∏onków.
W sk∏adzie orzekajàcym w drugiej instancji nie
mo˝e braç udzia∏u cz∏onek Sàdu, który bra∏ udzia∏
w wydaniu zaskar˝onego orzeczenia.”

Art. 113. Za przewinienia dyscyplinarne i wykroczenia prokuratorom wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury mogà
byç wymierzone kary dyscyplinarne:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) ostrze˝enie o niepe∏nej przydatnoÊci
na zajmowanym stanowisku,
4) przeniesienie na ni˝sze stanowisko,
5) wydalenie ze s∏u˝by prokuratorskiej.”;
28) w art. 114:
a) w ust. 1 w zdaniu drugim skreÊla si´ przecinek
i wyrazy „wniosek zaÊ o pozbawienie stopnia
oficerskiego jest równoznaczny z wnioskiem oficerskiego sàdu honorowego w tym przedmiocie”,
b) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „i asesorów”.
Art. 2. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160,
poz. 1083) art. 116 otrzymuje brzmienie:
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Art. 4. 1. Istniejàce w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy
komisje dyscyplinarne stajà si´ sàdami dyscyplinarnymi w rozumieniu niniejszej ustawy.
2. Kadencja sàdów dyscyplinarnych, o których mowa w ust. 1, trwa do koƒca, ustalonej na podstawie
przepisów dotychczasowych, kadencji komisji dyscyplinarnych istniejàcych w dniu wejÊcia ustawy w ˝ycie.
Art. 5. Przepisy ustawy stosuje si´ do spraw niezakoƒczonych w dniu wejÊcia jej w ˝ycie orzeczeniami komisji dyscyplinarnych, wydanymi w drugiej instancji.
Art. 6. CzynnoÊci procesowe dokonane przed wejÊciem w ˝ycie ustawy sà skuteczne, je˝eli dokonano ich
z zachowaniem przepisów dotychczasowych.
Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

„Art. 116. Prokuratorzy i asesorzy wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury ponoszà
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USTAWA
z dnia 24 maja 2000 r.
o zmianie ustawy — Kodeks post´powania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji.
Art. 1. 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
i 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,

