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Poz. 1786 i 1787

1786
USTAWA
z dnia 14 grudnia 2001 r.
o zmianie ustawy o Êwiadczeniu dla cywilnych ofiar wojny.
Art. 1. W ustawie z dnia 20 lipca 2001 r. o Êwiadczeniu dla cywilnych ofiar wojny (Dz. U. Nr 89, poz. 974)
art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.”

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grudnia
2001 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1787
USTAWA
z dnia 14 grudnia 2001 r.
zmieniajàca ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, ustaw´ o prokuraturze oraz ustaw´
o kuratorach sàdowych.
Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

4) w art. 176 w § 1 skreÊla si´ wyrazy „ , wyodr´bnionà w projekcie ustawy bud˝etowej”;
5) w art. 198:

1) w art. 53 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Po okresie przechowywania w sàdzie akta
sprawy podlegajà przekazaniu do w∏aÊciwych
archiwów paƒstwowych.”;
2) w art. 91:
a) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. S´dzia, obejmujàc stanowisko, otrzymuje
wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej.”,
b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Wynagrodzenie zasadnicze s´dziego podwy˝sza si´ do wysokoÊci stawki pierwszej
awansowej po siedmiu latach pracy na danym stanowisku s´dziowskim. Okres ten
ulega wyd∏u˝eniu o trzy lata w razie ukarania s´dziego w tym czasie karà dyscyplinarnà lub dwukrotnego wytkni´cia uchybienia, o którym mowa w art. 40, wzgl´dnie zwrócenia uwagi w trybie okreÊlonym
w art. 37 § 4.”,
c) w § 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

a) w § 2 wyrazy „Z dniem 1 stycznia 2002 r.” zast´puje si´ wyrazami „Z dniem 1 stycznia 2003 r.”,
b) w § 3 wyrazy „Z dniem 1 stycznia 2003 r.” zast´puje si´ wyrazami „Z dniem 1 stycznia 2004 r.”,
c) w § 4 wyrazy „z dniem 1 stycznia 2003 r.” zast´puje si´ wyrazami „z dniem 1 stycznia 2004 r.”;
6) w art. 200 dodaje si´ § 5 w brzmieniu:
„§ 5. WysokoÊç uposa˝eƒ s´dziów w stanie spoczynku oraz by∏ych s´dziów, o których mowa
w § 3, a tak˝e wysokoÊç uposa˝eƒ rodzinnych
ustala si´ w terminach i na zasadach okreÊlonych w art. 198 § 2 i 3, przy przyj´ciu okresu
pracy na ostatnio zajmowanym stanowisku
s´dziowskim w dniu przejÊcia w stan spoczynku albo na emerytur´ lub rent´, wzgl´dnie w dniu Êmierci s´dziego, po którym przys∏uguje prawo do uposa˝enia rodzinnego.”;
7) w art. 205 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2001 r.” zast´puje si´ wyrazami „do dnia 31 grudnia 2002 r.”;
8) w art. 206:

„Przepis § 3 zdanie drugie stosuje si´ odpowiednio.”;

a) w § 2 wyrazy „Z dniem 1 stycznia 2002 r.” zast´puje si´ wyrazami „Z dniem 1 stycznia 2003 r.”,

3) w art. 95 w § 3 w zdaniu pierwszym kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ wyrazy „ustalonych
na zasadach obowiàzujàcych przy ustalaniu wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikom
z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju.”;

b) w § 3 wyrazy „Z dniem 1 stycznia 2003 r.” zast´puje si´ wyrazami „Z dniem 1 stycznia 2004 r.”,
c) w § 4 wyrazy „z dniem 1 stycznia 2003 r.” zast´puje si´ wyrazami „z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

Dziennik Ustaw Nr 154

— 12777 —

lub nadzorów rycza∏t nie mo˝e w jednym miesiàcu przekraczaç 10-krotnej
wysokoÊci rycza∏tu za sprawowanie
jednego dozoru lub nadzoru.

9) art. 209 otrzymuje brzmienie:
„Art. 209. W zakresie planowania, uchwalania
i wykonywania bud˝etu sàdownictwa na
2002 r. stosuje si´ przepisy dotychczasowe.”;

3. Do dnia 31 grudnia 2002 r. funkcje biura kuratora okr´gowego wykonujà
pracownicy sàdu okr´gowego wyznaczeni przez prezesa tego sàdu.

10) w art. 212 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) art. 91 § 2a, art. 151 § 1, art. 178, art. 193
i art. 195 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.,

4. Rada Ministrów okreÊli mno˝niki wynagrodzenia zasadniczego kuratorów
na podstawie art. 14 ust. 7, przys∏ugujàcego od dnia 1 stycznia 2003 r., w takiej wysokoÊci, aby przeci´tne wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych nie by∏o ni˝sze od 1,8 kwoty bazowej, o której mowa w art. 14
ust. 1.”;

2) art. 13 § 2 pkt 4, art. 91 § 2, 3 i 4, art. 176, art. 177
i art. 179 § 1—4, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.”
Art. 2. 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, z 1999 r. Nr 60,
poz. 636, Nr 75, poz. 853 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 48, poz. 553 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 i Nr 110,
poz. 1189) w art. 56 w ust. 3 w zdaniu pierwszym kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ wyrazy „ustalonych na zasadach obowiàzujàcych przy ustalaniu wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju.”

2) po art. 106 dodaje si´ art. 106a w brzmieniu:
„Art. 106a. Do dnia 31 grudnia 2002 r. obs∏ug´ biurowà zespo∏u mogà pe∏niç wyznaczeni
przez prezesa sàdu rejonowego pracownicy zatrudnieni w wydzia∏ach tego
sàdu. W takim przypadku nie tworzy si´
sekretariatu zespo∏u.”;
3) art. 107 otrzymuje brzmienie:
„Art. 107. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjàtkiem:

Art. 3. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sàdowych (Dz.U. Nr 98, poz. 1071) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) art. 14 ust. 7, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 paêdziernika 2002 r.,
2) art. 14 ust. 1—3 i 5 oraz art. 38, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.”

1) art. 106 otrzymuje brzmienie:
„Art. 106. 1. Do dnia 31 grudnia 2002 r. kuratorzy
zawodowi otrzymujà wynagrodzenie
zasadnicze oraz dodatki funkcyjne
ustalone na podstawie przepisów dotychczasowych.
2. Do dnia 31 grudnia 2002 r. kurator zawodowy, za sprawowane dozory lub
nadzory otrzymuje rycza∏t, na zasadach okreÊlonych w art. 90. Bez wzgl´du na liczb´ sprawowanych dozorów

Poz. 1787 i 1788

Art. 4. Od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. art. 96 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych oraz art. 58 ustawy
z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze nie stosuje si´.
Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grudnia
2001 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1788
USTAWA
z dnia 14 grudnia 2001 r.
o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o Êwiadczeniu pieni´˝nym i uprawnieniach przys∏ugujàcych ˝o∏nierzom zast´pczej s∏u˝by
wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach w´gla, kamienio∏omach, zak∏adach rud uranu i batalionach
budowlanych oraz ustawy o Êwiadczeniu pieni´˝nym przys∏ugujàcym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz´ i Zwiàzek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Art. 1. W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.

z 1997 r. Nr 142, poz. 950, z 1998 r. Nr 37, poz. 204,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38,
poz. 360 i Nr 77, poz. 862, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 oraz

