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USTAWA
z dnia 14 grudnia 2001 r.

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001
r. Nr 154, poz. 1787.

zmieniająca ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę o prokuraturze oraz ustawę o kuratorach sądowych
Art. 1.
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
Nr 98, poz. 1070) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 53 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Po okresie przechowywania w sądzie, akta sprawy podlegają przekazaniu do właściwych archiwów państwowych.”;
2) w art. 91:
a) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„§ 2a. Sędzia, obejmując stanowisko, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej.”,
b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego podwyższa się do wysokości
stawki pierwszej awansowej po siedmiu latach pracy na danym stanowisku sędziowskim. Okres ten ulega wydłużeniu o trzy lata w razie ukarania sędziego w tym czasie karą dyscyplinarną lub dwukrotnego wytknięcia uchybienia, o którym mowa w art. 40, względnie zwrócenia uwagi w trybie określonym w art. 37 § 4.”,
c) w § 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Przepis § 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.”;
3) w art. 95 w § 3 w zdaniu pierwszym kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje
się wyrazy „ustalonych na zasadach obowiązujących przy ustalaniu wysokości
należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.”;
4) w art. 176 w § 1 skreśla się wyrazy „ , wyodrębnioną w projekcie ustawy budżetowej”;
5) w art. 198:
a) w § 2 wyrazy „Z dniem 1 stycznia 2002 r.” zastępuje się wyrazami „Z
dniem 1 stycznia 2003 r.”,
b) w § 3 wyrazy „Z dniem 1 stycznia 2003 r.” zastępuje się wyrazami „Z
dniem 1 stycznia 2004 r.”,
c) w § 4 wyrazy „z dniem 1 stycznia 2003 r.” zastępuje się wyrazami „z
dniem 1 stycznia 2004 r.”;
6) w art. 200 dodaje się § 5 w brzmieniu:
„§ 5. Wysokość uposażeń sędziów w stanie spoczynku oraz byłych sędziów, o
których mowa w § 3, a także wysokość uposażeń rodzinnych ustala się
w terminach i na zasadach określonych w art. 198 § 2 i 3, przy przyjęciu
okresu pracy na ostatnio zajmowanym stanowisku sędziowskim w dniu
przejścia w stan spoczynku albo na emeryturę lub rentę, względnie w
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dniu śmierci sędziego, po którym przysługuje prawo do uposażenia rodzinnego.”;
w art. 205 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2001 r.” zastępuje się wyrazami „do
dnia 31 grudnia 2002 r.”;
w art. 206:
a) w § 2 wyrazy „Z dniem 1 stycznia 2002 r.” zastępuje się wyrazami
„Z dniem 1 stycznia 2003 r.”,
b) w § 3 wyrazy „Z dniem 1 stycznia 2003 r.” zastępuje się wyrazami
„Z dniem 1 stycznia 2004 r.”,
c) w § 4 wyrazy „z dniem 1 stycznia 2003 r.” zastępuje się wyrazami „z
dniem 1 stycznia 2004 r.”;
art. 209 otrzymuje brzmienie:
„Art. 209. W zakresie planowania, uchwalania i wykonywania budżetu sądownictwa na 2002 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.”;
w art. 212 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) art. 91 § 2a, art. 151 § 1, art. 178, art. 193 i art. 195 pkt 2, które wchodzą w
życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
2) art. 13 § 2 pkt 4, art. 91 § 2, 3 i 4, art. 176, art. 177 i art. 179 § 1-4, które
wchodzą w życie 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 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „ustalonych na zasadach obowiązujących przy ustalaniu wysokości należności
przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.”.
Art. 3.
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. Nr 98, poz. 1071)
wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 106 otrzymuje brzmienie:
„Art. 106. 1. Do dnia 31 grudnia 2002 r. kuratorzy zawodowi otrzymują 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 ryczałt, na zasadach określonych
w art. 90. Bez względu na liczbę sprawowanych dozorów lub
nadzorów ryczałt nie może w jednym miesiącu przekraczać 10krotnej wysokości ryczałtu za sprawowanie jednego dozoru lub
nadzoru.
3. Do dnia 31 grudnia 2002 r. funkcje biura kuratora okręgowego
wykonują pracownicy sądu okręgowego wyznaczeni przez prezesa tego sądu.
4. Rada Ministrów, określi mnożniki wynagrodzenia zasadniczego
kuratorów na podstawie art. 14 ust. 7, przysługującego od dnia 1
stycznia 2003 r., w takiej wysokości, aby przeciętne wynagro-
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dzenie zasadnicze kuratorów zawodowych nie było niższe od 1,8
kwoty bazowej, o której mowa w art. 14 ust. 1.”;
2) po art. 106 dodaje się art. 106a w brzmieniu:
„Art. 106a. Do dnia 31 grudnia 2002 r. obsługę biurową zespołu mogą pełnić wyznaczeni przez prezesa sądu rejonowego pracownicy zatrudnieni w wydziałach tego sądu. W takim przypadku nie tworzy się sekretariatu zespołu.”;
3) art. 107 otrzymuje brzmienie:
„Art. 107. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem:
1) art. 14 ust. 7, który wchodzi w życie z dniem 1 października
2002 r.,
2) art. 14 ust. 1-3 i 5 oraz art. 38, które wchodzą w życie z
dniem 1 stycznia 2003 r.”.
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 sądów powszechnych oraz art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze nie stosuje się.
Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2001 r.
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