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Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12,
poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639,
Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150
i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41,
poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272 i Nr 169,
poz. 1387) w art. 7 po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Zwalnia si´ od podatku od towarów i us∏ug czynnoÊci, o których mowa w art. 34 ust. 1, art. 35,
art. 36 ust. 1 i w art. 55 ustawy z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsi´bior-

Poz. 1800, 1801 i 1802

ców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy
(Dz. U. Nr 213, poz. 1800).”.
Art. 61. Przepis art. 56 ust. 1 w zakresie podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego Agencji stosuje si´ poczàwszy od 2002 r.
Art. 62. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 7 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1801
USTAWA
z dnia 13 listopada 2002 r.
o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzajàce Kodeks post´powania karnego.
Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce Kodeks post´powania karnego
(Dz. U. Nr 89, poz. 556 i Nr 160, poz. 1083, z 2000 r.
Nr 62, poz. 717 oraz z 2001 r. Nr 106, poz. 1149) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. § 1. Kodeks post´powania karnego wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 1998 r.
z zastrze˝eniem § 2.

§ 2. Przepisy art. 647 i art. 650 § 3 wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.”;
2) w art. 5 uchyla si´ § 2.
Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1802
USTAWA
z dnia 23 listopada 2002 r.
o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.1)
Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070
i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 77 § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. S´dzia delegowany do sàdu wy˝szego, po
szeÊciu miesiàcach delegowania, na pozosta∏y okres delegacji uzyskuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej, przewidzianego dla s´dziego tego sàdu,
————————
1) Niniejszà ustawà

zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, ustaw´ z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, ustaw´ z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej
sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustaw´
z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sàdowych.

chyba ˝e przys∏uguje mu druga stawka
awansowa na zajmowanym stanowisku.”;
2) w art. 91 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze s´dziego na danym stanowisku ustala si´ w stawce podstawowej, w stawce pierwszej awansowej albo
w stawce drugiej awansowej. Pierwsza stawka
awansowa stanowi 107% stawki podstawowej, a druga stawka awansowa — 115% stawki podstawowej dla danego stanowiska s´dziowskiego.”;
3) w art. 142 po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. Wynagrodzenie zasadnicze aplikanta sàdowego ustala si´ wed∏ug zasad okreÊlonych
w art. 91 § 1 zdanie pierwsze, w trybie okreÊlonym w art. 91 § 8.”.

