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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.”.
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Art. 2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 50 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prokurator delegowany do innej jednostki organizacyjnej prokuratury, z wyjàtkiem Prokuratury Krajowej, po szeÊciu miesiàcach delegowania uzyskuje na pozosta∏y okres delegacji
prawo do wynagrodzenia zasadniczego
w stawce podstawowej, przewidzianego dla
prokuratora tej jednostki, chyba ˝e przys∏uguje
mu druga stawka awansowa na zajmowanym
stanowisku.”;
2) w art. 62 ust. 1 i 1a otrzymujà brzmienie:
„1. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów równorz´dnych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury jest równe i stanowi,
odpowiednio do rangi stanowiska prokuratora,
wielokrotnoÊç kwoty bazowej, której wysokoÊç
ustalonà wed∏ug odr´bnych zasad okreÊla
ustawa bud˝etowa; wysokoÊç wynagrodzenia
prokuratorów równorz´dnych jednostek organizacyjnych ró˝nicuje sta˝ pracy i pe∏nione
funkcje. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu
s´dziów w takich samych jednostkach organizacyjnych sàdów powszechnych. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów Prokuratury
Krajowej jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu s´dziów Sàdu Najwy˝szego.
1a. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora 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 prokuratorskiego.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499,
Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082,
Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623
oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300
i Nr 200, poz. 1685) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 35d w ust. 1 dodaje si´ pkt 15 i 16 w brzmieniu:
„15) powszechnych jednostkach organizacyjnych
prokuratury,
16) jednostkach organizacyjnych S∏u˝by Wi´ziennej.”;
2) w art. 35e:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Audyt wewn´trzny w jednostce sektora finansów publicznych prowadzi audytor wewn´trzny zatrudniony w tej jednostce, z zastrze˝eniem ust. 2—2e.”,
b) po ust. 2a dodaje si´ ust. 2b—2e w brzmieniu:
„2b. W sàdzie rejonowym audyt wewn´trzny
przeprowadza audytor wewn´trzny zatrud-

Poz. 1802

niony w sàdzie okr´gowym.
2c. W prokuraturze rejonowej audyt wewn´trzny przeprowadza audytor wewn´trzny zatrudniony w prokuraturze
okr´gowej.
2d. W oÊrodku szkolenia i oÊrodku doskonalenia kadr S∏u˝by Wi´ziennej, funduszu celowym oraz Êrodkach specjalnych Centralnego Zarzàdu S∏u˝by Wi´ziennej audyt
wewn´trzny przeprowadza audytor wewn´trzny zatrudniony w Centralnym Zarzàdzie S∏u˝by Wi´ziennej. W zak∏adzie
karnym i areszcie Êledczym oraz w gospodarstwie pomocniczym przy zak∏adzie karnym i areszcie Êledczym audyt wewn´trzny przeprowadza audytor wewn´trzny zatrudniony w okr´gowym inspektoracie
S∏u˝by Wi´ziennej.
2e. W zak∏adzie bud˝etowym oraz Êrodkach
specjalnych dzia∏ajàcych w Ministerstwie
SprawiedliwoÊci audyt wewn´trzny przeprowadza audytor wewn´trzny zatrudniony w Ministerstwie SprawiedliwoÊci.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rozwiàzanie stosunku pracy z audytorem
wewn´trznym zatrudnionym w jednostkach, o których mowa w art. 35d ust. 1
pkt 2—16 oraz ust. 2, z wy∏àczeniem jednostek samorzàdu terytorialnego, nie mo˝e nastàpiç bez zgody G∏ównego Inspektora Audytu Wewn´trznego.”;
3) w art. 35f w ust. 5, w art. 35o w ust. 2 i 3 oraz
w art. 35r w ust. 1 wyrazy „o których mowa
w art. 35d ust. 1 pkt 2—14” zast´puje si´ wyrazami
„o których mowa w art. 35d ust. 1 pkt 2—16”.
Art. 4. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85,
poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799
oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 152, poz. 1267) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. Pracownikami paƒstwowej sfery bud˝etowej sà:
1) osoby obj´te mno˝nikowymi systemami wynagrodzeƒ:
a) osoby zajmujàce kierownicze stanowiska paƒstwowe, cz∏onkowie korpusu s∏u˝by cywilnej, etatowi cz∏onkowie samorzàdowych kolegiów odwo∏awczych, pracownicy Rzàdowego Centrum Legislacji, eksperci
Urz´du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorzy i aplikanci prokuratorscy, funkcjonariusze S∏u˝by
Celnej,
b) s´dziowie delegowani do Ministerstwa SprawiedliwoÊci lub innej jednostki organizacyjnej podleg∏ej Ministrowi SprawiedliwoÊci albo przez
niego nadzorowanej, których wynagrodzenia sà finansowane ze Êrodków pozostajàcych w dyspozycji Mi-
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nistra SprawiedliwoÊci, oraz prokuratorzy,
c) ˝o∏nierze i funkcjonariusze, o których
mowa w art. 2 pkt 2, którzy podj´li
s∏u˝b´ przed dniem 1 stycznia 1999 r.,
d) ˝o∏nierze i funkcjonariusze, o których mowa w art. 2 pkt 2, którzy podj´li s∏u˝b´ po dniu 1 stycznia 1999 r.,
2) osoby nieobj´te mno˝nikowymi systemami wynagrodzeƒ.”;
2) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Limity zatrudnienia ustala si´ ∏àcznie dla s´dziów, prokuratorów, asesorów i aplikantów
prokuratorskich, o których mowa w art. 5 pkt 1
lit. a) i b), oraz ∏àcznie dla ˝o∏nierzy i funkcjonariuszy, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. c) i d). ”.
Art. 5. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sàdowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 i Nr 154,
poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 38 otrzymuje brzmienie:
„Art. 38. 1. Do obs∏ugi kuratora okr´gowego i jego
zast´pców, przy wykonywaniu ich zadaƒ ustawowych, prezes sàdu okr´gowego wyznacza urz´dników lub innych
pracowników sàdu okr´gowego.
2. Prezes sàdu okr´gowego mo˝e, na
wniosek kuratora okr´gowego, delego-

Poz. 1802 i 1803

waç do sàdu okr´gowego kuratora
z sàdu rejonowego z danego okr´gu
sàdowego w celu udzielania kuratorowi okr´gowemu pomocy przy wykonywaniu zadaƒ.”;
2) w art. 41 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) koordynowanie obs∏ugi biurowej zespo∏u,” ;
3) art. 42 otrzymuje brzmienie:
„Art. 42. 1. CzynnoÊci z zakresu obs∏ugi biurowej
zespo∏u wykonujà pracownicy wydzia∏ów sàdu rejonowego, na rzecz których
zespó∏ wykonuje zadania.
2. Prezes sàdu rejonowego mo˝e utworzyç sekretariat zespo∏u.
3. W przypadku utworzenia sekretariatu,
o którym mowa w ust. 2, jego pracami
kieruje kierownik zespo∏u.”.
Art. 6. Przepisy art. 77 § 5 ustawy, o której mowa
w art. 1, oraz art. 50 ust. 4 ustawy, o której mowa
w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, stosuje si´ do wynagrodzenia zasadniczego s´dziów i prokuratorów, którzy zostali delegowani po dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1803
USTAWA
z dnia 4 grudnia 2002 r.
zmieniajàca ustaw´ o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym, ustaw´ o oznaczaniu
wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustaw´ — Kodeks karny skarbowy.
Art. 1. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym
(Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599,
z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231
i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r.
Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137,
poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r.
Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50,
poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r.
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) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 4:
a) u˝yte w pkt 1 i w pkt 2 w lit. a wyrazy „o statystyce paƒstwowej” zast´puje si´ wyrazami
„o statystyce publicznej”,
b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) dzia∏alnoÊci rolniczej — rozumie si´ przez
to produkcj´ roÊlinnà i zwierz´cà, w tym
równie˝ produkcj´ materia∏u siewnego,

szkó∏karskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcj´ warzywniczà, gruntowà, szklarniowà i pod folià, produkcj´ roÊlin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczà, hodowl´ i produkcj´ materia∏u
zarodowego zwierzàt, ptactwa i owadów
u˝ytkowych, produkcj´ zwierz´cà typu
przemys∏owego lub fermowego oraz hodowl´ ryb s∏odkowodnych i pozosta∏ych
zwierzàt wodnych ˝ywych, a tak˝e uprawy
w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni,
uprawy roÊlin „in vitro”, fermowà hodowl´ i chów drobiu rzeênego i nieÊnego, wyl´garnie drobiu, hodowl´ i chów zwierzàt
futerkowych i laboratoryjnych, hodowl´
d˝d˝ownic, hodowl´ entomofagów, hodowl´ jedwabników, prowadzenie pasiek
oraz hodowl´ i chów innych zwierzàt poza
gospodarstwem rolnym oraz sprzeda˝ produktów gospodarki leÊnej i ∏owieckiej,
z wyjàtkiem drewna okràg∏ego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.01.13) oraz bambusa
(PKWiU 02.01.42-00.11),”;

