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2256
USTAWA
z dnia 28 listopada 2003 r.
o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, ustawy o prokuraturze,
ustawy — Prawo o ustroju sàdów wojskowych oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. S´dziowie tworzà samorzàd s´dziowski.
Organami samorzàdu s´dziowskiego sà:
zgromadzenie ogólne s´dziów okr´gu
oraz zgromadzenie ogólne s´dziów sàdu
apelacyjnego.”;
2) w art. 11 po § 4 dodaje si´ § 5 w brzmieniu:
„§ 5. Je˝eli przemawiajà za tym szczególne wzgl´dy, takie jak wielkoÊç wydzia∏u lub rozmiary
jego zadaƒ, w∏aÊciwy prezes sàdu mo˝e powierzyç s´dziemu funkcj´ zast´pcy przewodniczàcego tego wydzia∏u. Przepisy § 2—4
stosuje si´ odpowiednio.”;
3) w art. 12 § 2 i § 3 otrzymujà brzmienie:
„§ 2. W sàdzie rejonowym majàcym siedzib´
w mieÊcie b´dàcym siedzibà sàdu okr´gowego, w którym jest utworzony wydzia∏
ubezpieczeƒ spo∏ecznych albo wydzia∏ pracy
i ubezpieczeƒ spo∏ecznych, w miejsce wydzia∏u, o którym mowa w § 1 pkt 4, tworzy
si´ wydzia∏ pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych
do spraw z zakresu prawa pracy oraz do
spraw z zakresu ubezpieczeƒ spo∏ecznych,
nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci sàdów rejonowych w tym samym okr´gu sàdowym. Wydzia∏ pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych mo˝———————
1)

2)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia
22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sàdowego
i Gospodarczego, ustaw´ z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustaw´ z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym, ustaw´ z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sàdów i prokuratury, ustaw´ z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝bie cywilnej, ustaw´ z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sàdowych, ustaw´ z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie
Sàdownictwa, ustaw´ z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów
administracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powaniu
przed sàdami administracyjnymi, ustaw´ z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, ustaw´
z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ
w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 188,
poz. 1838.

na utworzyç tak˝e w sàdzie rejonowym majàcym siedzib´ w mieÊcie na prawach powiatu.
§ 3. W sàdzie rejonowym majàcym siedzib´
w mieÊcie b´dàcym siedzibà sàdu okr´gowego tworzy si´ wydzia∏ gospodarczy albo
wydzia∏y gospodarcze (sàd gospodarczy) —
do spraw z zakresu prawa gospodarczego
i cywilnego, powierzonych sàdom gospodarczym (spraw gospodarczych). Wydzia∏
gospodarczy mo˝na utworzyç tak˝e w sàdzie
rejonowym majàcym siedzib´ w mieÊcie na
prawach powiatu.”;
4) w art. 13 w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) o wykroczenia skarbowe, a tak˝e o przest´pstwa skarbowe zagro˝one karà grzywny, karà
ograniczenia wolnoÊci lub karà pozbawienia
wolnoÊci do lat 2, z wyjàtkiem spraw niepodlegajàcych rozpoznaniu w post´powaniu
uproszczonym,”;
5) w art. 16 w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) odr´bna jednostka organizacyjna do spraw
z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego (sàd ochrony konkurencji i konsumentów),”;
6) w art. 23 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Prezesa sàdu apelacyjnego powo∏uje Minister
SprawiedliwoÊci spoÊród s´dziów sàdu apelacyjnego, po zasi´gni´ciu opinii zgromadzenia
ogólnego s´dziów sàdu apelacyjnego.”;
7) w art. 28 § 1 i § 2 otrzymujà brzmienie:
„§ 1. Kolegium sàdu apelacyjnego sk∏ada si´
z trzech do pi´ciu cz∏onków, wybieranych przez
zgromadzenie ogólne s´dziów sàdu apelacyjnego spoÊród s´dziów tego sàdu, a tak˝e z prezesa sàdu apelacyjnego. Liczb´ cz∏onków kolegium pochodzàcych z wyboru ustala zgromadzenie ogólne s´dziów sàdu apelacyjnego.
§ 2. Przewodniczàcym kolegium sàdu apelacyjnego jest prezes sàdu apelacyjnego, a w razie jego nieobecnoÊci — najstarszy s∏u˝bà
cz∏onek kolegium.”;
8) w art. 29 w § 1 pkt 2—4 otrzymujà brzmienie:
„2) przedstawia zgromadzeniu ogólnemu s´dziów sàdu apelacyjnego opini´ o kandydatach na stanowiska s´dziów,
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3) wyra˝a opini´ o kandydacie na wiceprezesa
sàdu apelacyjnego,
4) wyra˝a opini´ o kandydatach do pe∏nienia
w sàdzie apelacyjnym funkcji przewodniczàcych wydzia∏ów, zast´pców przewodniczàcych wydzia∏ów, wizytatorów, kierownika
szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego,”;
9) w art. 30 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kolegium sàdu okr´gowego sk∏ada si´
z czterech do oÊmiu cz∏onków, wybieranych
przez zgromadzenie ogólne s´dziów okr´gu
spoÊród jego cz∏onków, w tym w po∏owie
spoÊród s´dziów sàdu okr´gowego, a tak˝e
z prezesa sàdu okr´gowego. Liczb´ cz∏onków kolegium pochodzàcych z wyboru ustala zgromadzenie ogólne s´dziów okr´gu.”;
10) w art. 31 w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wyra˝a opini´ o kandydatach do pe∏nienia
w sàdzie okr´gowym funkcji przewodniczàcych wydzia∏ów, zast´pców przewodniczàcych
wydzia∏ów, wizytatorów, kierownika szkolenia
oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego, a tak˝e funkcji przewodniczàcych wydzia∏ów i zast´pców przewodniczàcych wydzia∏ów w sàdach rejonowych oraz wyra˝a
opini´ w sprawie zwolnienia z pe∏nienia tych
funkcji,”;
11) w art. 32 po § 3 dodaje si´ § 4—6 w brzmieniu:
„§ 4. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e odwo∏aç dyrektorów, o których mowa w § 1 i § 2, lub kierownika, o którym mowa w § 3, tak˝e z w∏asnej inicjatywy, po zasi´gni´ciu opinii prezesów, o których mowa w tych przepisach.
§ 5. Minister SprawiedliwoÊci, je˝eli przemawiajà za tym szczególne wzgl´dy, takie jak wielkoÊç sàdu i rozmiary jego zadaƒ, mo˝e powo∏aç zast´pc´ dyrektora sàdu apelacyjnego, zast´pc´ dyrektora sàdu okr´gowego
lub zast´pc´ kierownika sàdu rejonowego.
Przepisy § 1—4 stosuje si´ odpowiednio.
§ 6. W sàdzie, w którym nie powo∏ano zast´pcy,
o którym mowa w § 5, prezes danego sàdu,
na wniosek dyrektora lub kierownika finansowego, po uzyskaniu zgody Ministra SprawiedliwoÊci, wyznacza osob´ upowa˝nionà
do wykonywania obowiàzków tego organu
w okreÊlonym czasie lub w okreÊlonym zakresie.”;
12) art. 33 i art. 34 otrzymujà brzmienie:
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W razie nieobecnoÊci prezesa sàdu,
obowiàzki przewodniczàcego pe∏ni
najstarszy s∏u˝bà wiceprezes tego
sàdu.
§ 3. Cz∏onkowie zgromadzenia ogólnego
s´dziów sàdu apelacyjnego sà obowiàzani braç udzia∏ w posiedzeniach
zgromadzenia. Delegowanie do pe∏nienia czynnoÊci na podstawie
art. 77 nie zwalnia cz∏onka zgromadzenia od tego obowiàzku.
§ 4. S´dziowie nieb´dàcy cz∏onkami
zgromadzenia ogólnego s´dziów sàdu apelacyjnego mogà braç udzia∏
w posiedzeniu tego zgromadzenia,
bez prawa g∏osu i wyboru.
§ 5. Do podj´cia uchwa∏ zgromadzenia
ogólnego s´dziów sàdu apelacyjnego jest wymagana obecnoÊç przynajmniej dwóch trzecich liczby jego
cz∏onków. Uchwa∏y zapadajà bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów. G∏osowanie jest tajne w sprawach,
o których mowa w art. 34 pkt 1—5,
a ponadto je˝eli ˝àdanie takie zg∏osi
chocia˝by jeden z obecnych cz∏onków zgromadzenia.
§ 6. Zgromadzenie ogólne s´dziów sàdu
apelacyjnego zbiera si´ co najmniej
raz w roku; posiedzenia zgromadzenia zwo∏uje prezes sàdu apelacyjnego z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek Ministra SprawiedliwoÊci, kolegium sàdu apelacyjnego albo jednej
piàtej liczby cz∏onków zgromadzenia.

Art. 34. Zgromadzenie ogólne s´dziów sàdu apelacyjnego realizuje zadania okreÊlone
w ustawach, a w szczególnoÊci:
1) przedstawia Krajowej Radzie Sàdownictwa kandydatów na stanowiska s´dziów sàdu apelacyjnego spoÊród
osób zaopiniowanych przez kolegium
w∏aÊciwego sàdu,
2) wybiera przedstawicieli na zebranie
przedstawicieli zgromadzeƒ ogólnych
s´dziów sàdów apelacyjnych,
3) wyra˝a opini´ o kandydatach na prezesa sàdu apelacyjnego,
4) wybiera cz∏onków kolegium sàdu apelacyjnego,
5) wybiera kandydata na rzecznika dyscyplinarnego,

„Art. 33. § 1. Zgromadzenie ogólne s´dziów sàdu
apelacyjnego sk∏ada si´ z s´dziów
tego sàdu.

6) wys∏uchuje informacji prezesa sàdu
apelacyjnego o dzia∏alnoÊci sàdów
oraz wyra˝a opini´ w tym zakresie,

§ 2. Przewodniczàcym
zgromadzenia
ogólnego s´dziów sàdu apelacyjnego jest prezes sàdu apelacyjnego.

7) rozpatruje sprawozdania z dzia∏alnoÊci kolegium sàdu apelacyjnego oraz
omawia kierunki jego pracy.”;
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13) w art. 37:
a) w § 4 dodaje si´ zdanie trzecie w brzmieniu:
„Przepis art. 108 § 1 stosuje si´ odpowiednio.”,
b) po § 4 dodaje si´ § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. W razie z∏o˝enia zastrze˝enia, organ,
o którym mowa w § 4, uchyla uwag´ albo przekazuje spraw´ do rozpoznania
sàdowi dyscyplinarnemu.”;
14) w art. 57:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ka˝dy, kto spe∏nia warunki do obj´cia stanowiska s´dziego sàdu powszechnego,
mo˝e zg∏osiç swojà kandydatur´ na jedno
wolne stanowisko s´dziowskie, w ciàgu
miesiàca od obwieszczenia, o którym mowa w art. 56. Zg∏aszajàcy swojà kandydatur´ wype∏nia w dwóch egzemplarzach
kart´ zg∏oszenia kandydata na wolne stanowisko s´dziowskie oraz do∏àcza do niej
informacj´ z Krajowego Rejestru Karnego
dotyczàcà jego osoby i zaÊwiadczenie
stwierdzajàce, ˝e jest zdolny, ze wzgl´du
na stan zdrowia, do pe∏nienia obowiàzków
s´dziego, z zastrze˝eniem art. 58 § 4a.”,
b) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:
„§2a. Je˝eli swojà kandydatur´ zg∏osi∏a osoba,
która nie spe∏nia warunków do obj´cia
stanowiska s´dziego sàdu powszechnego,
o których mowa w art. 61 § 1 pkt 1, 3, 4
oraz 6 i 7, albo zg∏oszenie nastàpi∏o po
up∏ywie terminu, o którym mowa w § 1,
lub nie spe∏nia wymogów formalnych
okreÊlonych w tym przepisie, prezes sàdu
zawiadamia zg∏aszajàcego o pozostawieniu zg∏oszenia bez rozpatrzenia, podajàc
przyczyn´. Osoba, której zg∏oszenie pozostawiono bez rozpatrzenia, mo˝e, w terminie 7 dni z∏o˝yç pisemne zastrze˝enie. Je˝eli prezes sàdu nie uwzgl´dni zastrze˝enia, niezw∏ocznie przekazuje je wraz ze
zg∏oszeniem Krajowej Radzie Sàdownictwa. W przedmiocie pozostawienia zg∏oszenia bez rozpatrzenia rozstrzyga Krajowa Rada Sàdownictwa.”;
15) w art. 58:
a) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Minister SprawiedliwoÊci zasi´ga od w∏aÊciwego organu Policji informacji o ka˝dym z kandydatów do obj´cia stanowiska
s´dziowskiego, z zastrze˝eniem § 4a, a nast´pnie przedstawia kandydatury Krajowej Radzie Sàdownictwa, wyra˝ajàc
o ka˝dym z kandydatów opini´ wraz z uzasadnieniem oraz przekazujàc informacj´
uzyskanà od organu Policji.”,
b) po § 4 dodaje si´ § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. Do∏àczanie informacji i zaÊwiadczenia,
o których mowa w art. 57 § 1, oraz zasi´-
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ganie informacji, o której mowa w § 4,
nie dotyczy kandydatów zajmujàcych
stanowisko s´dziego sàdu powszechnego, administracyjnego lub wojskowego
oraz stanowisko prokuratora.”,

c) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób i tryb oraz zakres uzyskiwania i sporzàdzania informacji
przez organy Policji o kandydacie do obj´cia stanowiska s´dziowskiego, majàc na
wzgl´dzie sprawnoÊç uzyskiwania informacji, dba∏oÊç o ochron´ dóbr osobistych
kandydatów oraz ich praw i wolnoÊci
chronionych konstytucyjnie, a tak˝e potrzeb´ oceny spe∏nienia przez kandydatów
warunku nieskazitelnoÊci charakteru.”;
16) w art. 63 po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Na stanowisko s´dziego sàdu okr´gowego
mo˝e byç powo∏any równie˝ prokurator,
który posiada co najmniej czteroletni okres
pracy na stanowisku prokuratora lub s´dziego.”;
17) w art. 64 po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Na stanowisko s´dziego sàdu apelacyjnego mo˝e byç powo∏any równie˝ prokurator,
który posiada co najmniej szeÊcioletni
okres pracy na stanowisku prokuratora lub
s´dziego, w tym co najmniej trzyletni okres
pracy na stanowisku prokuratora prokuratury okr´gowej, prokuratora wojskowej
prokuratury okr´gowej, s´dziego sàdu
okr´gowego, s´dziego wojskowego sàdu
okr´gowego lub prokuratora prokuratury
apelacyjnej, Prokuratury Krajowej, Naczelnej Prokuratury Wojskowej lub prokuratora
Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji
Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.”;
18) w art. 69 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. S´dzia przechodzi na swój wniosek w stan
spoczynku, z zachowaniem prawa do uposa˝enia okreÊlonego w art. 100 § 2, po ukoƒczeniu 55 lat przez kobiet´, je˝eli przepracowa∏a na stanowisku s´dziego lub prokuratora nie mniej ni˝ 25 lat, a 60 lat przez m´˝czyzn´, je˝eli przepracowa∏ na stanowisku s´dziego lub prokuratora nie mniej ni˝ 30 lat.”;
19) w art. 75 w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) gdy wymaga tego wzglàd na powag´ stanowiska, na podstawie orzeczenia sàdu dyscyplinarnego, wydanego na wniosek kolegium w∏aÊciwego sàdu lub Krajowej Rady Sàdownictwa,”;
20) w art. 80:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
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„§ 1. S´dzia nie mo˝e byç zatrzymany ani pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci karnej
bez zezwolenia w∏aÊciwego sàdu dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania
w razie uj´cia s´dziego na goràcym
uczynku przest´pstwa, je˝eli zatrzymanie
jest niezb´dne do zapewnienia prawid∏owego toku post´powania. Do czasu wydania uchwa∏y zezwalajàcej na pociàgni´cie
s´dziego do odpowiedzialnoÊci karnej
wolno podejmowaç tylko czynnoÊci niecierpiàce zw∏oki.”,
b) po § 2 dodaje si´ § 2a—2c:
„§ 2a. Wniosek o zezwolenie na pociàgni´cie
s´dziego do odpowiedzialnoÊci karnej,
je˝eli nie pochodzi od prokuratora, powinien byç sporzàdzony i podpisany przez
adwokata albo radc´ prawnego b´dàcego pe∏nomocnikiem.
§ 2b. Je˝eli wniosek o zezwolenie na pociàgni´cie s´dziego do odpowiedzialnoÊci karnej
nie odpowiada warunkom formalnym pisma procesowego okreÊlonym w Kodeksie post´powania karnego lub jest oczywiÊcie bezzasadny, prezes sàdu dyscyplinarnego odmawia jego przyj´cia. Na zarzàdzenie o odmowie przyj´cia wniosku przys∏uguje za˝alenie do sàdu dyscyplinarnego w∏aÊciwego do rozpoznania wniosku.
§ 2c. Uchwa∏´ zezwalajàcà na pociàgni´cie s´dziego do odpowiedzialnoÊci karnej
mo˝na wydaç, je˝eli zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie pope∏nienia przez niego przest´pstwa.”,
c) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. W terminie siedmiu dni od dor´czenia
uchwa∏y odmawiajàcej zezwolenia na pociàgni´cie s´dziego do odpowiedzialnoÊci
karnej, organowi lub osobie, która wnios∏a o zezwolenie oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu przys∏uguje za˝alenie do sàdu
dyscyplinarnego drugiej instancji. W tym
samym terminie s´dziemu przys∏uguje
za˝alenie na uchwa∏´ zezwalajàcà na pociàgni´cie go do odpowiedzialnoÊci karnej. Poza tym do post´powania przed sàdem dyscyplinarnym w sprawach o zezwolenie na pociàgni´cie s´dziego do odpowiedzialnoÊci karnej stosuje si´ przepisy o post´powaniu dyscyplinarnym.”,
d) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Orzekajàc w sprawie, o której mowa
w § 1, sàd dyscyplinarny mo˝e poprzestaç
na oÊwiadczeniu s´dziego, ˝e wnosi o wydanie uchwa∏y o zezwoleniu na pociàgni´cie go do odpowiedzialnoÊci karnej.”;
21) w art. 85 § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Wobec osoby pe∏niàcej urzàd na stanowisku
s´dziego post´powania sprawdzajàcego
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przewidzianego w ustawie z dnia 22 stycznia
1999 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22,
poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580,
Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89,
poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r.
Nr 17, poz. 155) nie przeprowadza si´. Przed
przystàpieniem do pe∏nienia obowiàzków
s´dzia zapoznaje si´ z przepisami o ochronie
informacji niejawnych i sk∏ada oÊwiadczenie
o znajomoÊci tych przepisów. Informacje
niejawne mogà byç udost´pnione s´dziemu
tylko w zakresie niezb´dnym do pe∏nienia
urz´du na stanowisku s´dziowskim, pe∏nienia powierzonej funkcji lub wykonania powierzonych czynnoÊci.”;

22) w art. 87:
a) po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. OÊwiadczenie, o którym mowa w § 1,
sk∏ada si´ w dwóch egzemplarzach.”,
b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Analizy danych zawartych w oÊwiadczeniu, o którym mowa w § 1, dokonuje w∏aÊciwe kolegium sàdu apelacyjnego w terminie do dnia 30 czerwca ka˝dego roku
i przedstawia jej wyniki zgromadzeniu
ogólnemu s´dziów sàdu apelacyjnego.”,
c) po § 7 dodaje si´ § 8 w brzmieniu:
„§ 8. Jeden egzemplarz oÊwiadczenia o stanie
majàtkowym podmiot uprawniony do
odebrania oÊwiadczenia zgodnie z § 2 lub
§ 4 przekazuje do urz´du skarbowego
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania s´dziego. W∏aÊciwy urzàd
skarbowy jest uprawniony do analizy danych zawartych w oÊwiadczeniu, w tym
równie˝ do porównania jego treÊci z treÊcià uprzednio z∏o˝onych oÊwiadczeƒ
oraz rocznych zeznaƒ podatkowych (PIT).
Je˝eli wynik analizy budzi uzasadnione
wàtpliwoÊci co do legalnoÊci pochodzenia majàtku ujawnionego w oÊwiadczeniu, urzàd skarbowy kieruje spraw´ do
w∏aÊciwego post´powania, prowadzonego na podstawie odr´bnych przepisów.”;
23) w art. 91:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wynagrodzenie zasadnicze s´dziego stanowi wielokrotnoÊç kwoty bazowej, której
wysokoÊç, ustalonà wed∏ug zasad okreÊlonych w § 1a i § 1b, okreÊla ustawa bud˝etowa. WysokoÊç wynagrodzenia s´dziów sàdów równorz´dnych ró˝nicuje
sta˝ pracy i pe∏nione funkcje. Wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej
nie mo˝e byç ni˝sze ni˝ wynagrodzenie
zasadnicze w stawce awansowej drugiej

Dziennik Ustaw Nr 228

— 15995 —

dla bezpoÊrednio ni˝szego stanowiska s´dziowskiego.”,
b) po § 1 dodaje si´ § 1a i § 1b w brzmieniu:
„§ 1a. W 2003 r. kwoty bazowe ustala si´ w nast´pujàcej wysokoÊci:
1) dla s´dziów — w wysokoÊci 1 355,71 z∏,
2) dla asesorów sàdowych i aplikantów
sàdowych — w wysokoÊci 1 667,70 z∏.
§ 1b. Kwoty bazowe, o których mowa w § 1a,
poczàwszy od 2004 r., waloryzowane sà
corocznie Êredniorocznym wskaênikiem
wzrostu wynagrodzeƒ ustalanym na
podstawie przepisów o kszta∏towaniu
wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej.”,
c) § 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„§ 3. Wynagrodzenie zasadnicze s´dziego podwy˝sza si´ do wysokoÊci stawki pierwszej
awansowej po siedmiu latach pracy na
danym stanowisku s´dziowskim lub na
innym, odpowiednio równorz´dnym, stanowisku s´dziego lub prokuratora. Okres
ten ulega wyd∏u˝eniu o trzy lata w razie
ukarania s´dziego w tym czasie, a tak˝e
w okresie zajmowania stanowiska prokuratora, karà dyscyplinarnà lub dwukrotnego wytkni´cia uchybienia, o którym mowa w art. 40, wzgl´dnie dwukrotnego
zwrócenia uwagi w trybie okreÊlonym
w art. 37 § 4.
§ 4. Wynagrodzenie zasadnicze s´dziego ulega podwy˝szeniu do stawki drugiej awansowej po siedmiu latach pracy na danym
stanowisku s´dziowskim lub na innym,
odpowiednio równorz´dnym, stanowisku
s´dziego lub prokuratora, od uzyskania
przez s´dziego stawki pierwszej awansowej. Przepis § 3 zdanie drugie stosuje si´
odpowiednio.”;
24) po art. 94 dodaje si´ art. 94a i art. 94b w brzmieniu:
„Art. 94a. § 1. S´dziemu, który wskutek wypadku
przy pracy lub choroby zawodowej,
dozna∏ sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu, przys∏uguje
jednorazowe odszkodowanie.
§ 2. Cz∏onkom rodziny s´dziego, który
zmar∏ wskutek wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej, przys∏uguje jednorazowe odszkodowanie.
Odszkodowanie to przys∏uguje
równie˝ w razie Êmierci w nast´pstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej s´dziego w stanie
spoczynku, który zmar∏ uznany za
trwale niezdolnego do pe∏nienia
obowiàzków s´dziego wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Poz. 2256
§ 3. Jednorazowe odszkodowanie i jego zwi´kszenie, a tak˝e jednorazowe odszkodowanie dla cz∏onków
rodziny s´dziego lub s´dziego
w stanie spoczynku, ustala si´ na
zasadach i w wysokoÊci okreÊlonej
w ustawie z dnia 30 paêdziernika
2002 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy pracy
i chorób zawodowych (Dz. U.
Nr 199, poz. 1673 i Nr 241,
poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 83,
poz. 760 i Nr 223, poz. 2217).
§ 4. Odszkodowanie przewidziane w niniejszym artykule przys∏uguje niezale˝nie od innych Êwiadczeƒ okreÊlonych w ustawie.
§ 5. Skarb Paƒstwa pokrywa koszty
skutków wypadków przy pracy lub
chorób zawodowych, zwiàzane ze
Êwiadczeniami zdrowotnymi z zakresu stomatologii i szczepieƒ
ochronnych, na które s´dzia zosta∏
skierowany przez lekarza orzecznika Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych na wniosek lekarza prowadzàcego, a nierefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie
odr´bnych
przepisów.
Skarb Paƒstwa pokrywa tak˝e koszty przedmiotów ortopedycznych
w wysokoÊci udzia∏u w∏asnego ubezpieczonego, okreÊlonego w przepisach o ubezpieczeniu zdrowotnym.

Art. 94b. § 1. Oceny uszczerbku na zdrowiu oraz
jego zwiàzku z wypadkiem przy
pracy lub chorobà zawodowà,
a tak˝e ustalenia zwiàzku Êmierci
s´dziego lub s´dziego w stanie
spoczynku z takim wypadkiem lub
chorobà dokonuje, w formie orzeczenia, lekarz orzecznik Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. Koszty
badania i wydania orzeczenia pokrywa Skarb Paƒstwa ze Êrodków
pozostajàcych w dyspozycji Ministra SprawiedliwoÊci.
§ 2. Orzeczenie, o którym mowa w § 1,
lekarz orzecznik Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych dor´cza zainteresowanemu s´dziemu albo cz∏onkom rodziny zmar∏ego s´dziego, albo zmar∏ego s´dziego w stanie
spoczynku oraz prezesowi sàdu
apelacyjnego w∏aÊciwemu do wydania decyzji, o której mowa w § 4,
lub Ministrowi SprawiedliwoÊci.
§ 3. Jednorazowe odszkodowanie przyznaje si´ na wniosek s´dziego,
a w razie Êmierci s´dziego lub s´dziego w stanie spoczynku — na
wniosek uprawnionych cz∏onków je-
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go rodziny. Z wnioskiem o przyznanie Êwiadczenia mo˝e równie˝ wystàpiç kolegium w∏aÊciwego sàdu.
§ 4. Jednorazowe odszkodowanie przyznaje lub odmawia przyznania oraz
ustala jego wysokoÊç, w drodze decyzji, a tak˝e Êwiadczenie to wyp∏aca:
1) prezes w∏aÊciwego sàdu apelacyjnego — z tytu∏u wypadku
przy pracy lub choroby zawodowej s´dziego sàdu rejonowego,
okr´gowego i apelacyjnego,
2) Minister SprawiedliwoÊci —
z tytu∏u wypadku przy pracy lub
choroby zawodowej prezesa sàdu apelacyjnego oraz s´dziego
delegowanego do wykonywania czynnoÊci w Ministerstwie
SprawiedliwoÊci.
§ 5. Decyzj´, o której mowa w § 4, prezes sàdu apelacyjnego lub Minister
SprawiedliwoÊci wydaje w ciàgu
14 dni od dnia:
1) otrzymania orzeczenia lekarza
orzecznika,
2) wyjaÊnienia ostatniej okolicznoÊci
niezb´dnej do wydania decyzji.
§ 6. Jednorazowe odszkodowanie wyp∏aca si´ z urz´du w terminie
30 dni od dnia wydania decyzji,
o której mowa w § 4.
§ 7. Od decyzji, o której mowa w § 4,
s´dziemu lub uprawnionym cz∏onkom rodziny s´dziego lub s´dziego
w stanie spoczynku, przys∏uguje
odwo∏anie do sàdu okr´gowego —
sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych. Do post´powania w tych
sprawach stosuje si´ odpowiednio
przepisy Kodeksu post´powania
cywilnego o post´powaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeƒ spo∏ecznych.
§ 8. W zakresie nieuregulowanym ustawà, do wypadków przy pracy i chorób zawodowych s´dziego stosuje
si´ odpowiednio przepisy dotyczàce pracowników okreÊlone w ustawie, o której mowa w art. 94a § 3.”;
25) w art. 95 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Prezes sàdu okr´gowego w stosunku do s´dziego sàdu rejonowego oraz s´dziego sàdu
okr´gowego, prezes sàdu apelacyjnego
w stosunku do s´dziego tego sàdu, a Minister SprawiedliwoÊci w stosunku do prezesa
sàdu okr´gowego i prezesa sàdu apelacyjnego, w uzasadnionych przypadkach, mo˝e
wyraziç zgod´ na zamieszkanie s´dziego
w innej miejscowoÊci.”;

Poz. 2256

26) w art. 100 po § 6 dodaje si´ § 6a w brzmieniu:
„§ 6a. W razie zbiegu prawa do uposa˝enia w stanie spoczynku z prawem do uposa˝enia rodzinnego, na wniosek uprawnionego, wyp∏aca si´ albo uposa˝enie w stanie spoczynku albo uposa˝enie rodzinne.”;
27) w art. 102 po § 4 dodaje si´ § 5 w brzmieniu:
„§ 5. Do uposa˝enia rodzinnego przys∏uguje dodatek dla sierot zupe∏nych w wysokoÊci i na
zasadach okreÊlonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych.”;
28) w art. 110 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Sàdy dyscyplinarne sà ponadto w∏aÊciwe do
orzekania w sprawach, o których mowa
w art. 37 § 4a, w art. 75 § 2 pkt 3 oraz
w art. 80.”;
29) w art. 112 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Rzecznika dyscyplinarnego wybiera, spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez zgromadzenia ogólne s´dziów sàdów apelacyjnych, Krajowa Rada Sàdownictwa. Rzecznik
dyscyplinarny dzia∏a przy Krajowej Radzie
Sàdownictwa. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego trwa cztery lata.”;
30) w art. 129 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Je˝eli sàd dyscyplinarny wydaje uchwa∏´ zezwalajàcà na pociàgni´cie s´dziego do odpowiedzialnoÊci karnej, z urz´du zawiesza
s´dziego w czynnoÊciach s∏u˝bowych.”;
31) art. 131 otrzymuje brzmienie:
„Art. 131. § 1. W przypadkach przewidzianych
w art. 37 § 4a lub w art. 75 § 2 pkt 3
oraz w sprawie zawieszenia s´dziego w czynnoÊciach s∏u˝bowych lub
uchylenia zarzàdzenia o przerwie
w wykonywaniu czynnoÊci, o której mowa w art. 130 § 1, sàd dyscyplinarny wydaje uchwa∏´ po wys∏uchaniu rzecznika dyscyplinarnego oraz s´dziego, chyba ˝e nie jest
to mo˝liwe.
§ 2. Na uchwa∏´ odmawiajàcà uwzgl´dnienia wniosku, o którym mowa
w art. 75 § 2 pkt 3, przys∏uguje za˝alenie Krajowej Radzie Sàdownictwa
oraz kolegium sàdu, które z∏o˝y∏o
wniosek.
§ 3. Na uchwa∏´ odmawiajàcà uwzgl´dnienia zastrze˝enia, o którym mowa
w art. 37 § 4a, s´dziemu przys∏uguje za˝alenie.
§ 4. Na uchwa∏´ o zawieszeniu w czynnoÊciach s∏u˝bowych s´dziemu przys∏uguje za˝alenie, a rzecznikowi dys-
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cyplinarnemu — tak˝e na uchwa∏´
o uchyleniu zarzàdzenia o przerwie
w wykonywaniu czynnoÊci, o której
mowa w art. 130 § 2; za˝alenie nie
wstrzymuje wykonania uchwa∏y.

2) niedopuszczalnoÊci zajmowania stanowiska referendarza sàdowego w danym
sàdzie wskutek zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego albo powstania stosunku powinowactwa, o którym mowa w art. 6,

§ 5. Za˝alenie rozpoznaje sàd dyscyplinarny drugiej instancji, a w przypadkach, o których mowa w § 3,
ten sam sàd dyscyplinarny w innym równorz´dnym sk∏adzie.”;

3) gdy wymaga tego wzglàd na powag´
stanowiska referendarza sàdowego, na
wniosek kolegium w∏aÊciwego sàdu
okr´gowego.

32) w art. 135 § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Do pe∏nienia funkcji konsultanta wyznacza
si´ s´dziego sàdu okr´gowego orzekajàcego
w zakresie spraw, których rozpoznawanie
zosta∏o powierzone asesorowi.”;
33) w art. 136 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Do asesorów sàdowych, którym powierzono
pe∏nienie czynnoÊci s´dziowskich, stosuje
si´ przepisy dotyczàce s´dziów, z wyjàtkiem
art. 66, art. 68 § 2, art. 69—74, art. 77 § 1—5
i § 7, art. 91 § 1 i § 2—4 oraz § 9—11, art. 94a,
art. 94b, art. 98 oraz art. 102.”;
34) w art. 142 po § 4 dodaje si´ § 5 w brzmieniu:
„§ 5. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wysokoÊç wynagrodzenia
cz∏onków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie konkursu, o którym mowa
w § 3, uwzgl´dniajàc zakres i nak∏ad pracy
cz∏onków komisji w trakcie konkursu.”;
35) po art. 145 dodaje si´ art. 145a w brzmieniu:
„Art. 145a. Aplikant za naruszenie swoich obowiàzków ponosi odpowiedzialnoÊç porzàdkowà lub dyscyplinarnà na zasadach obowiàzujàcych mianowanych
urz´dników paƒstwowych.”;
36) po art. 146 dodaje si´ art. 146a w brzmieniu:
„Art. 146a. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç
wynagrodzenia cz∏onków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie kolokwium, o którym mowa w art. 140
§ 2, uwzgl´dniajàc zakres i nak∏ad pracy cz∏onków komisji w trakcie kolokwium.”;
37) w art. 150 po § 10 dodaje si´ § 11—13 w brzmieniu:
„§ 11. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e przenieÊç
referendarza sàdowego na jego wniosek lub
za jego zgodà na inne miejsce s∏u˝bowe.
§ 12. Zgoda referendarza sàdowego na przeniesienie na inne miejsce s∏u˝bowe nie jest
wymagana w przypadku:
1) zniesienia stanowiska wywo∏anego
zmianà w organizacji sàdownictwa lub
zniesienia danego sàdu lub wydzia∏u albo przeniesienia siedziby sàdu,

§ 13. Do przeniesienia referendarza sàdowgo na
inne miejsce s∏u˝bowe przepis art. 76 stosuje si´ odpowiednio.”;
38) art. 153 otrzymuje brzmienie:
„Art. 153. § 1. Aplikantem referendarskim mo˝e
byç mianowany ten, kto spe∏nia
warunki okreÊlone w art. 149 § 1
pkt 1—3, i zosta∏ zakwalifikowany
na aplikacj´ referendarskà przez
komisj´ konkursowà po przeprowadzeniu konkursu, o którym mowa w § 2.
§ 2. Aplikanta referendarskiego mianuje na czas okreÊlony, oznaczony
w art. 149 § 2, i zwalnia prezes sàdu okr´gowego. Mianowanie aplikanta referendarskiego nast´puje
po przeprowadzeniu konkursu
przez prezesa sàdu apelacyjnego.
§ 3. Wraz z mianowaniem prezes sàdu
okr´gowego przydziela aplikanta
referendarskiego do sàdu rejonowego, w którym b´dzie odbywaç
aplikacj´.
§ 4. Aplikanta referendarskiego zwalnia
si´, je˝eli:
1) zrezygnowa∏ z odbywania aplikacji,
2) nie spe∏nia warunków przystàpienia do egzaminu referendarskiego,
3) ra˝àco narusza obowiàzki aplikanta,
4) zosta∏ uznany za trwale niezdolnego do pe∏nienia obowiàzków
aplikanta.
§ 5. W sprawach nieuregulowanych
w ustawie do aplikantów referendarskich stosuje si´ odpowiednio
przepisy ustawy o pracownikach
sàdów i prokuratury.
§ 6. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) tryb przeprowadzania konkursu,
o którym mowa w § 2, uwzgl´dniajàc zakres wiedzy podlegajàcej sprawdzeniu w trakcie konkursu, etapy konkursu i ich for-
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m´ oraz system punktowy ocen
konkursowych, a tak˝e sposób
powo∏ywania i sk∏ad komisji
konkursowej oraz wysokoÊç wynagrodzenia
jej
cz∏onków,
uwzgl´dniajàc zakres i nak∏ad ich
pracy w trakcie konkursu,

waniu spraw w sàdach powszechnych, za jeden dzieƒ pe∏nienia obowiàzków ∏awnika, wynosi 3 % kwoty bazowej, stanowiàcej podstaw´
ustalania wynagrodzenia zasadniczego asesora sàdowego, z zastrze˝eniem § 5.

2) organizacj´ aplikacji referendarskiej oraz obowiàzki aplikanta
referendarskiego, uwzgl´dniajàc zakres wiedzy teoretycznej
i praktyki niezb´dnej na stanowisku referendarza, dyscyplin´
pracy oraz wykorzystanie czasu
przeznaczonego na zaj´cia teoretyczne i praktyk´,

§ 5. W przypadku gdy og∏oszenie ustawy bud˝etowej nastàpi po dniu
1 stycznia roku, którego dotyczy
ustawa bud˝etowa, podstaw´ obliczenia rekompensaty za okres od
1 stycznia do dnia og∏oszenia ustawy bud˝etowej stanowi kwota bazowa w wysokoÊci obowiàzujàcej
w grudniu roku poprzedniego.

3) zakres i przebieg egzaminu referendarskiego, uwzgl´dniajàc zakres wiedzy teoretycznej i praktyki niezb´dnej do wykonywania
obowiàzków referendarza, pisemnà i ustnà form´ egzaminu, dopuszczalnoÊç jednokrotnego poprawiania niepomyÊlnego egzaminu, istotnà wag´ przyczyn
ustalania terminu póêniejszego
zdawania egzaminu oraz zasad´
poprawnoÊci jego przebiegu i rzetelnoÊci ocen egzaminacyjnych,
a tak˝e sk∏ad komisji egzaminacyjnej, sposób powo∏ywania jej
cz∏onków i post´powania komisji
egzaminacyjnej oraz wysokoÊç
wynagrodzenia cz∏onków komisji,
uwzgl´dniajàc kwalifikacje cz∏onków komisji egzaminacyjnej
a tak˝e zakres i nak∏ad ich pracy.”;

§ 6. Koszty wyp∏aty rekompensaty, o której mowa w § 3, ponosi Skarb Paƒstwa.”;

39) w art. 155 w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) odby∏ sta˝ urz´dniczy w sàdzie lub w prokuraturze albo spe∏nia warunki do zwolnienia od
odbywania tego sta˝u, okreÊlone w przepisach o pracownikach sàdów i prokuratury.”;
40) w art. 158 w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) nie przekroczy∏ 70 lat.”;
41) art. 172 otrzymuje brzmienie:
„Art. 172. § 1. Pracodawca zatrudniajàcy ∏awnika
jest obowiàzany zwolniç go od pracy na czas wykonywania czynnoÊci
w sàdzie.
§ 2. Za czas zwolnienia od pracy ∏awnik
zachowuje prawo do Êwiadczeƒ wynikajàcych ze stosunku pracy, z wyjàtkiem prawa do wynagrodzenia.
§ 3. ¸awnik, za czas wykonywania czynnoÊci w sàdzie, otrzymuje rekompensat´ pieni´˝nà.
§ 4. WysokoÊç rekompensaty dla ∏awników bioràcych udzia∏ w rozpozna-

42) po art. 205 dodaje si´ art. 205a w brzmieniu:
„Art. 205a. W okresie do 31 grudnia 2004 r. na stanowisko referendarza sàdowego mo˝e byç mianowany tak˝e ten, kto spe∏nia wymagania okreÊlone w art. 149
§ 1 pkt 1, 2, 4 i 5, i ukoƒczy∏ wy˝sze
studia administracyjne.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i Nr 213,
poz. 1802) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 8:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Je˝eli prokurator nie zgadza si´ z poleceniem, mo˝e ˝àdaç zmiany polecenia lub wy∏àczenia go od wykonania czynnoÊci albo
od udzia∏u w sprawie. O wy∏àczeniu rozstrzyga ostatecznie prokurator bezpoÊrednio prze∏o˝ony nad prokuratorem, który wyda∏ polecenie.”,
b) w ust. 7 dodaje si´ zdanie trzecie w brzmieniu:
„Art. 68 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.”,
c) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a i 7b w brzmieniu:
„7a. Prokurator, któremu wytkni´to uchybienie
mo˝e, w terminie siedmiu dni, z∏o˝yç pisemne zastrze˝enie do prokuratora prze∏o˝onego, który wytknà∏ uchybienie. W razie
wniesienia zastrze˝enia, prokurator prze∏o˝ony uchyla wytkni´cie uchybienia albo
przekazuje spraw´ do rozpoznania sàdowi
dyscyplinarnemu.
7b. W przypadku przewidzianym w ust. 7a sàd
dyscyplinarny wydaje postanowienie po
wys∏uchaniu rzecznika dyscyplinarnego
oraz prokuratora, któremu wytkni´to uchybienie, chyba ˝e nie jest to mo˝liwe. Na
postanowienie odmawiajàce uwzgl´dnienia zastrze˝enia prokuratorowi przys∏uguje za˝alenie. Za˝alenie rozpatruje ten sam
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sàd dyscyplinarny w innym równorz´dnym sk∏adzie.”;
2) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. 1. Prokurator Generalny kieruje dzia∏alnoÊcià prokuratury osobiÊcie bàdê
przez zast´pców Prokuratora Generalnego, wydajàc zarzàdzenia, wytyczne
i polecenia.
2. Akty, o których mowa w ust. 1, nie mogà dotyczyç treÊci czynnoÊci procesowych.
3. Prokurator prze∏o˝ony mo˝e zlecaç
podleg∏ym prokuratorom wykonanie
czynnoÊci nale˝àcych do jego zakresu
dzia∏ania, chyba ˝e ustawy zastrzegajà
okreÊlonà czynnoÊç wy∏àcznie jego
w∏aÊciwoÊci, oraz przejmowaç czynnoÊci prokuratorów podleg∏ych, chyba
˝e przepisy ustaw stanowià inaczej.”;
3) w art. 11:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kandydat na stanowisko prokuratorskie
przedstawia informacj´ z Krajowego Rejestru Karnego dotyczàcà jego osoby i zaÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e jest zdolny,
ze wzgl´du na stan zdrowia, do pe∏nienia
obowiàzków prokuratora, z zastrze˝eniem
ust. 4. Wydanie zaÊwiadczenia oraz badanie
kandydata na stanowisko prokuratorskie
odbywa si´ na zasadach dotyczàcych kandydata na stanowisko s´dziowskie.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3—6 w brzmieniu:
„3. Prokurator Generalny zasi´ga od w∏aÊciwego organu Policji informacji o ka˝dym z kandydatów do obj´cia stanowiska prokuratorskiego, z zastrze˝eniem ust. 4. Informacje
o kandydacie do obj´cia stanowiska prokuratorskiego uzyskuje si´ i sporzàdza na zasadach okreÊlonych dla informacji o kandydacie do obj´cia stanowiska s´dziowskiego.
4. Przedstawianie informacji i zaÊwiadczenia,
o których mowa w ust. 2, a tak˝e zasi´ganie
informacji, o której mowa w ust. 3, nie dotyczy kandydatów zajmujàcych stanowisko
prokuratora oraz stanowisko s´dziego sàdu
powszechnego, administracyjnego lub wojskowego.
5. Przedstawiajàc informacj´, o której mowa
w ust. 3, organ Policji przekazuje Prokuratorowi Generalnemu wszystkie zebrane materia∏y s∏u˝àce do sporzàdzenia informacji.
6. Prokurator Generalny, przed rozpatrzeniem
kandydatury, zawiadamia kandydata na stanowisko prokuratorskie o treÊci informacji
uzyskanej od organu Policji.”;
4) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jednym z zast´pców Prokuratora Generalnego jest Naczelny Prokurator Wojskowy, które-
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go powo∏uje, spoÊród prokuratorów Naczelnej
Prokuratury Wojskowej, i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów, na wniosek Prokuratora Generalnego zg∏oszony w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Naczelny Prokurator Wojskowy kieruje w zast´pstwie Prokuratora Generalnego dzia∏alnoÊcià wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury.”;

5) w art. 13:
a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Do pe∏nienia funkcji prokuratora apelacyjnego, okr´gowego i rejonowego, a tak˝e do
pe∏nienia pozosta∏ych funkcji w prokuraturze,
z zastrze˝eniem ust. 3—5 oraz art. 111, powo∏uje spoÊród prokuratorów i odwo∏uje z pe∏nienia tych funkcji Prokurator Generalny.
3. Do pe∏nienia funkcji zast´pcy Naczelnego
Prokuratora Wojskowego, wojskowego prokuratora okr´gowego i wojskowego prokuratora garnizonowego, a tak˝e do pe∏nienia
pozosta∏ych funkcji w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury, powo∏uje, spoÊród prokuratorów wojskowych, i odwo∏uje z pe∏nienia tych funkcji Prokurator
Generalny, w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej.”,
b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Prokurator Generalny, w porozumieniu
z Ministrem Obrony Narodowej, mo˝e okreÊliç funkcje w wojskowych prokuraturach
okr´gowych i wojskowych prokuraturach
garnizonowych, na które powo∏uje prokuratorów i odwo∏uje z pe∏nienia tych funkcji
Naczelny Prokurator Wojskowy.”;
6) w art. 17:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Powszechnymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury sà: Prokuratura Krajowa
oraz prokuratury apelacyjne, okr´gowe i rejonowe.”,
b) uchyla si´ ust. 11,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prokurator Generalny jest prze∏o˝onym prokuratorów powszechnych i wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury oraz
prokuratorów Instytutu Pami´ci Narodowej
— Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.”,
d) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a—2c w brzmieniu:
„2a. Prokuraturà Krajowà, w zakresie okreÊlonym przez Prokuratora Generalnego, kieruje Prokurator Krajowy. Prokurator Krajowy jest prokuratorem prze∏o˝onym prokuratorów Prokuratury Krajowej.
2b. Prokuraturà apelacyjnà kieruje prokurator
apelacyjny. Prokurator apelacyjny jest prokuratorem prze∏o˝onym prokuratorów
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prokuratury apelacyjnej, prokuratorów
prokuratur okr´gowych oraz prokuratorów
prokuratur rejonowych na obszarze dzia∏ania prokuratury apelacyjnej.
2c. Prokuraturà okr´gowà kieruje prokurator
okr´gowy. Prokurator okr´gowy jest prokuratorem prze∏o˝onym prokuratorów prokuratury okr´gowej oraz prokuratorów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze dzia∏ania prokuratury
okr´gowej.”,
e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prokuratura Krajowa wchodzi w sk∏ad Ministerstwa SprawiedliwoÊci. Prokuratur´ apelacyjnà tworzy si´ dla obszaru w∏aÊciwoÊci
co najmniej dwóch prokuratur okr´gowych.
Prokuratur´ okr´gowà tworzy si´ dla obszaru w∏aÊciwoÊci co najmniej dwóch prokuratur rejonowych. Prokuratur´ rejonowà tworzy si´ dla jednej lub wi´kszej liczby gmin;
w uzasadnionych przypadkach mo˝e byç
utworzona wi´cej ni˝ jedna prokuratura rejonowa w obr´bie tej samej gminy.”,
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czeniu, w tym równie˝ do porównania jego
treÊci z treÊcià uprzednio z∏o˝onych oÊwiadczeƒ oraz rocznych zeznaƒ podatkowych
(PIT). Je˝eli wynik analizy budzi uzasadnione
wàtpliwoÊci co do legalnoÊci pochodzenia
majàtku ujawnionego w oÊwiadczeniu, urzàd
skarbowy kieruje spraw´ do w∏aÊciwego post´powania, prowadzonego na podstawie
odr´bnych przepisów.”;

8) po art. 51 dodaje si´ art. 51a w brzmieniu:
„Art. 51a. 1. Do prokuratorów stosuje si´ odpowiednio, z zastrze˝eniem ust. 2, przepisy art. 94a i art. 94b ustawy, o której mowa w art. 62a ust. 1.
2. Jednorazowe odszkodowanie przyznaje lub odmawia przyznania oraz
ustala jego wysokoÊç, w drodze decyzji, a tak˝e Êwiadczenie to wyp∏aca:
1) w∏aÊciwy prokurator okr´gowy —
z tytu∏u wypadku przy pracy lub
choroby zawodowej prokuratora
prokuratury rejonowej i okr´gowej,
2) w∏aÊciwy prokurator apelacyjny
— z tytu∏u wypadku przy pracy lub
choroby zawodowej prokuratora
prokuratury apelacyjnej oraz prokuratora okr´gowego,

f) uchyla si´ ust. 7,
g) po ust. 8 dodaje si´ ust. 8a—8c w brzmieniu:
„8a. Naczelnà Prokuraturà Wojskowà kieruje
Naczelny Prokurator Wojskowy. Naczelny
Prokurator Wojskowy jest prokuratorem
prze∏o˝onym prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej oraz pozosta∏ych prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

3) Dyrektor G∏ównej Komisji — z tytu∏u wypadku przy pracy lub choroby zawodowej prokuratora Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu,

8b. Wojskowà prokuraturà okr´gowà kieruje
wojskowy prokurator okr´gowy. Wojskowy prokurator okr´gowy jest prokuratorem prze∏o˝onym prokuratorów wojskowej prokuratury okr´gowej oraz wojskowych prokuratorów garnizonowych i prokuratorów wojskowych prokuratur garnizonowych na obszarze dzia∏ania wojskowej prokuratury okr´gowej.
8c. Wojskowà prokuraturà garnizonowà kieruje wojskowy prokurator garnizonowy.
Wojskowy prokurator garnizonowy jest
prokuratorem prze∏o˝onym prokuratorów
wojskowej prokuratury garnizonowej.”;
7) w art. 49a:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1,
sk∏ada si´ w dwóch egzemplarzach.”,
b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Jeden egzemplarz oÊwiadczenia o stanie majàtkowym podmiot uprawniony do odebrania oÊwiadczenia zgodnie z ust. 2 lub 3 przekazuje do urz´du skarbowego w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania prokuratora. W∏aÊciwy urzàd skarbowy jest uprawniony do analizy danych zawartych w oÊwiad-

4) Prokurator Generalny — z tytu∏u
wypadku przy pracy lub choroby
zawodowej prokuratora apelacyjnego, prokuratora Prokuratury
Krajowej, Prokuratora Krajowego,
Dyrektora G∏ównej Komisji, prokuratora delegowanego do wykonywania czynnoÊci w Ministerstwie SprawiedliwoÊci.”;
9) w art. 54:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prokurator nie mo˝e byç pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci karnej bez zezwolenia w∏aÊciwego sàdu dyscyplinarnego ani zatrzymany bez zgody prze∏o˝onego dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania na goràcym uczynku pope∏nienia przest´pstwa. Do
wydania zezwolenia na pociàgni´cie prokuratora do odpowiedzialnoÊci karnej wolno
przedsi´wziàç tylko czynnoÊci niecierpiàce
zw∏oki, zawiadamiajàc o tym niezw∏ocznie
prokuratora prze∏o˝onego.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a—2c w brzmieniu:
„2a. Wniosek o zezwolenie na pociàgni´cie
prokuratora do odpowiedzialnoÊci karnej,
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je˝eli nie pochodzi od prokuratora, powinien byç sporzàdzony i podpisany przez
adwokata albo radc´ prawnego b´dàcego
pe∏nomocnikiem.
2b. Je˝eli wniosek o zezwolenie na pociàgni´cie prokuratora do odpowiedzialnoÊci karnej nie odpowiada warunkom formalnym
pisma procesowego okreÊlonym w Kodeksie post´powania karnego lub jest oczywiÊcie bezzasadny, przewodniczàcy sàdu dyscyplinarnego odmawia jego przyj´cia. Na
zarzàdzenie o odmowie przyj´cia wniosku
przys∏uguje za˝alenie do sàdu dyscyplinarnego w∏aÊciwego do rozpoznania wniosku.
2c. Orzeczenie zezwalajàce na pociàgni´cie
prokuratora do odpowiedzialnoÊci karnej
mo˝na wydaç, je˝eli zachodzi dostatecznie
uzasadnione podejrzenie pope∏nienia
przez niego przest´pstwa.”;
10) w art. 62 ust. 1c i 1d otrzymujà brzmienie:
„1c. Prokurator, obejmujàc stanowisko, otrzymuje
wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora podwy˝sza si´ do wysokoÊci stawki
pierwszej awansowej po siedmiu latach pracy na danym stanowisku prokuratorskim lub
na innym, odpowiednio równorz´dnym, stanowisku prokuratorskim lub s´dziowskim.
Okres ten ulega wyd∏u˝eniu o trzy lata w razie ukarania prokuratora w tym czasie, a tak˝e w okresie zajmowania stanowiska s´dziego, karà dyscyplinarnà lub dwukrotnego wytkni´cia uchybienia, o którym mowa w art. 8
ust. 7, je˝eli uchybienie by∏o zawinione.
1d. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora ulega
podwy˝szeniu do stawki drugiej awansowej po
siedmiu latach pracy na danym stanowisku prokuratorskim lub na innym, odpowiednio równorz´dnym, stanowisku prokuratorskim lub s´dziowskim, od uzyskania przez prokuratora
stawki pierwszej awansowej. Przepis ust. 1c
zdanie trzecie stosuje si´ odpowiednio.”;
11) w art. 62a:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury przechodzi w stan spoczynku z dniem ukoƒczenia 60 roku ˝ycia,
chyba ˝e zosta∏ powo∏any na stanowisko
prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury.”,
b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, którego stosunek s∏u˝bowy zosta∏ rozwiàzany z mocy prawa z powodu ukoƒczenia 60 lat albo zosta∏ rozwiàzany z powodu:
1) uznania orzeczeniem wojskowej komisji
lekarskiej za niezdolnego do zawodowej
s∏u˝by wojskowej,
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2) wypowiedzenia stosunku s∏u˝bowego
dokonanego przez organ wojskowy, je˝eli wojskowa jednostka organizacyjna prokuratury, w której pe∏ni∏ zawodowà s∏u˝b´ wojskowà, podlega rozformowaniu
lub zmniejszy∏ si´ jej stan etatowy, a brak
jest mo˝liwoÊci wyznaczenia go na inne
stanowisko s∏u˝bowe
— na swój wniosek, z∏o˝ony przed up∏ywem
szeÊciu miesi´cy od dnia rozwiàzania stosunku s∏u˝bowego, jest powo∏ywany przez
Prokuratora Generalnego na równorz´dne
lub odpowiednio ni˝sze stanowisko prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, je˝eli nie ma innych przeszkód prawnych i istnieje taka mo˝liwoÊç.”;

12) art. 64 otrzymuje brzmienie:
„Art. 64. Przepisów art. 45 ust. 1—3, art. 46,
art. 47, art. 49, art. 50—51a, art. 53,
art. 56, art. 58 i art. 59 nie stosuje si´ do
prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury.
Urlopu,
o którym mowa w art. 52, udziela si´, je˝eli prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury nie uzyska∏
wczeÊniej prawa do urlopu dodatkowego, okreÊlonego w przepisach o s∏u˝bie
wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych.”;
13) w art. 70:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Sàdy dyscyplinarne sà ponadto w∏aÊciwe
do orzekania w sprawach, o których mowa
w art. 8 ust. 7a oraz w art. 54.”,
b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Sàdy dyscyplinarne, o których mowa w ust. 1
pkt 1, ze swego grona wybierajà przewodniczàcych i zast´pców przewodniczàcych sàdów
dyscyplinarnych.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przewodniczàcego, zast´pc´ przewodniczàcego i czternastu cz∏onków Sàdu Dyscyplinarnego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej powo∏uje, na okres czterech lat, Prokurator Generalny w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej spoÊród kandydatów wybranych przez prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.”;
14) w art. 73 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Sk∏ad orzekajàcy wyznacza przewodniczàcy albo zast´pca przewodniczàcego sàdu dyscyplinarnego.”;
15) art. 75 otrzymuje brzmienie:
„Art. 75. Obwiniony mo˝e ustanowiç obroƒc´ tylko spoÊród prokuratorów lub adwokatów.”;
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16) w art. 83a po ust. 2 dodaje si´ ust. 3—5 w brzmieniu:
„3. Rozprawa odbywa si´ jawnie.
4. Sàd Najwy˝szy mo˝e wy∏àczyç jawnoÊç rozprawy ze wzgl´du na moralnoÊç, bezpieczeƒstwo paƒstwa i porzàdek publiczny oraz ze
wzgl´du na ochron´ ˝ycia prywatnego obwinionego lub inny wa˝ny interes prywatny.
5. W razie wy∏àczenia jawnoÊci rozprawy orzeczenie jest og∏aszane publicznie.”;
17) w art. 86 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Odpis prawomocnej decyzji o wymierzeniu
kary porzàdkowej upomnienia przewidzianej
w art. 72 ust. 1, do∏àcza si´ do akt osobowych
ukaranego.
4. Po up∏ywie roku od uprawomocnienia si´ decyzji, o której mowa w ust. 3, prze∏o˝ony dyscyplinarny, na wniosek ukaranego, zarzàdza
usuni´cie odpisu decyzji z akt osobowych, je˝eli w tym okresie nie wymierzono ukaranemu
innej kary porzàdkowej lub nie wydano przeciwko niemu orzeczenia skazujàcego na kar´
dyscyplinarnà.”;
18) w art. 91:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Mianowanie aplikanta powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury nast´puje po przeprowadzeniu konkursu przez prokuratora apelacyjnego.”,
b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wysokoÊç wynagrodzenia
cz∏onków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie konkursu, o którym mowa
w ust. 4, uwzgl´dniajàc zakres i nak∏ad pracy cz∏onków komisji w trakcie konkursu.”;
19) w art. 99 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prokurator Generalny mo˝e powierzyç asesorowi powszechnej jednostki organizacyjnej
prokuratury, a Naczelny Prokurator Wojskowy
— asesorowi wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury na czas okreÊlony, nieprzekraczajàcy trzech lat, pe∏nienie czynnoÊci prokuratorskich, jednak˝e bez prawa:
1) udzia∏u w post´powaniu przed sàdem apelacyjnym i okr´gowym,
2) sporzàdzania Êrodków zaskar˝ania i wniosków do Sàdu Najwy˝szego oraz wyst´powania przed tym Sàdem.”;
20) w art. 100:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury stosuje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce prokuratorów tych prokuratur, a do asesorów wojsko-
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wych — przepisy dotyczàce prokuratorów
wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury, z wy∏àczeniem art. 50 ust. 3 i 4,
art. 51a, art. 62 ust. 1a—1d i ust. 1h—1k oraz
art. 62a ust. 1 — w zakresie art. 69—71,
art. 73 i art. 74, art. 99—102 i art. 104 ustawy, o której mowa w art. 62a ust. 1 — oraz
art. 62a ust. 2—5, a tak˝e art. 62b,
art. 62c i art. 65a.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Naczelny Prokurator Wojskowy zwalnia
asesora wojskowej jednostki organizacyjnej
ze s∏u˝by w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury, je˝eli nie zosta∏ on
powo∏any na stanowisko prokuratora w terminie szeÊciu miesi´cy od dnia up∏ywu
okresu, na który powierzono asesorowi pe∏nienie czynnoÊci prokuratorskich. W takim
przypadku asesora przenosi si´ do dyspozycji Ministra Obrony Narodowej lub okreÊlonego przez niego organu.”;
21) w art. 110 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zwolnienie asesora lub aplikanta ze s∏u˝by
w wojskowych jednostkach organizacyjnych
prokuratury nast´puje odpowiednio w przypadkach okreÊlonych w art. 94 ust. 5
i w art. 100 ust. 3, a tak˝e gdy przepisy o s∏u˝bie wojskowej przewidujà zwolnienie z zawodowej lub okresowej s∏u˝by wojskowej.”;
22) w art. 111 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury wyznacza, przenosi
i zwalnia ze stanowisk s∏u˝bowych Minister
Obrony Narodowej na wniosek Naczelnego
Prokuratora Wojskowego, w trybie okreÊlonym w przepisach o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych. Asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury wyznacza, przenosi i zwalnia ze stanowisk
Naczelny Prokurator Wojskowy.”;
23) w art. 112 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury nie mo˝e byç pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci karnej bez zezwolenia Sàdu Dyscyplinarnego 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—3 stosuje si´ odpowiednio.”;
24) w art. 115 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
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rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób i tryb post´powania prokuratorów wojskowych w sprawach wymienionych w ust. 1—4. Rozporzàdzenie powinno w szczególnoÊci okreÊlaç w∏aÊciwoÊç, szczegó∏owe uprawnienia oraz czynnoÊci
prokuratorów wojskowych w tych sprawach,
sposób i form´ wnoszenia sprzeciwów i wystàpieƒ, a tak˝e sposób dokumentowania przeprowadzonej kontroli i jej wyników.”.

formacji o zastawach rejestrowych, z wy∏àczeniem wydatków na wynagrodzenia, oraz na
usprawnienie funkcjonowania sàdów powszechnych, w szczególnoÊci na wydatki zwiàzane z ich dzia∏alnoÊcià podstawowà i zakupy
inwestycyjne.”;
2) po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Ârodki specjalne gromadzi si´ na wyodr´bnionym rachunku bankowym. Odsetki od Êrodków specjalnych zgromadzonych na rachunku
stanowià przychody Êrodków specjalnych.

Art. 3. W ustawie z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sàdowego i Gospodarczego (Dz. U.
z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz
z 2000 r. Nr 114, poz. 1193) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

7. Dysponentem Êrodków specjalnych jest Minister SprawiedliwoÊci. Obs∏ug´ administracyjnà i ksi´gowà Êrodków specjalnych zapewnia
dysponent.”.

1) w art. 1 w ust. 6:
a) wyrazy „Êrodek specjalny” zast´puje si´ wyrazami „Êrodki specjalne”,
b) wyrazy „który przeznacza si´ na usprawnienie
funkcjonowania
sàdów
powszechnych,
a w szczególnoÊci na koszty ich dzia∏alnoÊci
podstawowej oraz zakupy inwestycyjne.” zast´puje si´ wyrazami „które przeznacza si´ na
wydatki zwiàzane z wydawaniem i rozpowszechnianiem Monitora Sàdowego i Gospodarczego, w tym wydatki na wynagrodzenia,
oraz na usprawnienie funkcjonowania sàdów
powszechnych i prokuratury, a w szczególnoÊci
na wydatki zwiàzane z ich dzia∏alnoÊcià podstawowà i zakupy inwestycyjne.”;

Art. 5. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17,
poz. 209, z póên. zm.4)) w art. 4 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w ust. 5:
a) wyrazy „Êrodek specjalny” zast´puje si´ wyrazami „Êrodki specjalne”,
b) wyrazy „który przeznacza si´ na usprawnienie
funkcjonowania
sàdów
powszechnych,
a w szczególnoÊci na koszty ich dzia∏alnoÊci
podstawowej oraz zakupy inwestycyjne.” zast´puje si´ wyrazami „które przeznacza si´ na
wydatki zwiàzane z utrzymaniem Centralnej Informacji, z wy∏àczeniem wydatków na wynagrodzenia, oraz na usprawnienie funkcjonowania sàdów powszechnych, a w szczególnoÊci
na wydatki zwiàzane z ich dzia∏alnoÊcià podstawowà i zakupy inwestycyjne.”;

2) po art. 1 dodaje si´ art. 1a w brzmieniu:
„Art. 1a. 1. Ârodki specjalne, o których mowa
w art. 1 ust. 6, gromadzi si´ na wyodr´bnionym rachunku bankowym. Odsetki od Êrodków specjalnych zgromadzonych na rachunku stanowià przychody Êrodków specjalnych.

2) po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Ârodki specjalne sà gromadzone na wyodr´bnionym rachunku bankowym. Odsetki od
Êrodków specjalnych zgromadzonych na rachunku stanowià przychody Êrodków specjalnych.

2. Dysponentem Êrodków specjalnych
jest Minister SprawiedliwoÊci. Obs∏ug´ administracyjnà i ksi´gowà Êrodków specjalnych zapewnia dysponent.”.

7. Dysponentem Êrodków specjalnych jest Minister SprawiedliwoÊci. Obs∏ug´ administracyjnà i ksi´gowà Êrodków specjalnych zapewnia
dysponent.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149,
poz. 703, z póên. zm.3)) w art. 42 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w ust. 5:
a) wyrazy „Êrodek specjalny” zast´puje si´ wyrazami „Êrodki specjalne”,
b) wyrazy „który przeznacza si´ na usprawnienie
funkcjonowania
sàdów
powszechnych,
a w szczególnoÊci na koszty ich dzia∏alnoÊci
podstawowej oraz zakupy inwestycyjne.” zast´puje si´ wyrazami „które przeznacza si´ na
wydatki zwiàzane z utrzymaniem centralnej in———————
3)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz
z 2000 r. Nr 48, poz. 554, Nr 60, poz. 702 i Nr 114, poz. 1193.
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Art. 6. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju sàdów wojskowych (Dz. U. Nr 117,
poz. 753, z póên. zm.5)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 15:
a) § 3 otrzymuje brzmienie:
———————
4)

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 1,
poz. 2 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60,
poz. 535, Nr 96, poz. 874 i Nr 217, poz. 2125.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052.
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„§ 3. W razie stwierdzenia uchybienia w zakresie
sprawnoÊci post´powania sàdowego, Minister SprawiedliwoÊci oraz prezesi sàdów
wojskowych mogà zwróciç na nie, na piÊmie, uwag´ i ˝àdaç usuni´cia skutków tego
uchybienia. S´dzia, którego dotyczy zwrócona uwaga mo˝e, w terminie 7 dni, z∏o˝yç
pisemne zastrze˝enie do organu, który
zwróci∏ uwag´, co nie zwalnia go od obowiàzku usuni´cia skutków uchybienia.”,
b) po § 3 dodaje si´ § 3a i § 3b w brzmieniu:
„§ 3a. W razie z∏o˝enia zastrze˝enia organ,
o którym mowa w § 3, uchyla uwag´ albo przekazuje spraw´ do rozpoznania
sàdowi dyscyplinarnemu.
§ 3b. W przypadku przewidzianym w § 3a, sàd
dyscyplinarny wydaje postanowienie po
wys∏uchaniu rzecznika dyscyplinarnego
oraz s´dziego, chyba ˝e nie jest to mo˝liwe. Na postanowienie odmawiajàce
uwzgl´dnienia zastrze˝enia s´dziemu
przys∏uguje za˝alenie. Za˝alenie rozpoznaje ten sam sàd dyscyplinarny w innym równorz´dnym sk∏adzie.”;
2) w art. 18 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu
z Ministrem Obrony Narodowej, okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, liczb´ s´dziów
w sàdach wojskowych oraz w departamencie,
o którym mowa w art. 5 § 4. Liczb´ s´dziów
w departamencie okreÊla si´ z uwzgl´dnieniem potrzeb Biura Studiów i Analiz Sàdu
Najwy˝szego.”;
3) w art. 28:
a) po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. OÊwiadczenie, o którym mowa w § 1,
sk∏ada si´ w dwóch egzemplarzach.”,
b) po § 5 dodaje si´ § 6 w brzmieniu:
„§ 6. Jeden egzemplarz oÊwiadczenia o stanie
majàtkowym podmiot uprawniony do
odebrania oÊwiadczenia zgodnie z § 2 lub
§ 3, przekazuje do urz´du skarbowego
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania s´dziego. W∏aÊciwy urzàd
skarbowy jest uprawniony do analizy danych zawartych w oÊwiadczeniu, w tym
równie˝ do porównania jego treÊci z treÊcià uprzednio z∏o˝onych oÊwiadczeƒ
oraz rocznych zeznaƒ podatkowych (PIT).
Je˝eli wynik analizy budzi uzasadnione
wàtpliwoÊci co do legalnoÊci pochodzenia majàtku ujawnionego w oÊwiadczeniu, urzàd skarbowy kieruje spraw´ do
w∏aÊciwego post´powania, prowadzonego na podstawie odr´bnych przepisów.”;
4) art. 30 otrzymuje brzmienie:
Art. 30. § 1. S´dzia nie mo˝e byç zatrzymany ani
pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci
karnej bez zezwolenia w∏aÊciwego sà-
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du dyscyplinarnego. Nie dotyczy to
zatrzymania w razie uj´cia s´dziego
na goràcym uczynku pope∏nienia
przest´pstwa, je˝eli zatrzymanie jest
niezb´dne do zapewnienia prawid∏owego toku post´powania. Do czasu
wydania uchwa∏y zezwalajàcej na pociàgni´cie s´dziego do odpowiedzialnoÊci karnej wolno podejmowaç tylko
czynnoÊci niecierpiàce zw∏oki.
§ 2. O zatrzymaniu s´dziego niezw∏ocznie
powiadamia si´ prezesa wojskowego
sàdu okr´gowego w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce zatrzymania. Mo˝e on nakazaç natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego s´dziego. O fakcie zatrzymania s´dziego prezes wojskowego sàdu okr´gowego niezw∏ocznie zawiadamia Krajowà Rad´
Sàdownictwa, Ministra SprawiedliwoÊci i Ministra Obrony Narodowej.
§ 3. Wniosek o zezwolenie na pociàgni´cie s´dziego do odpowiedzialnoÊci
karnej, je˝eli nie pochodzi od prokuratora, powinien byç sporzàdzony
i podpisany przez adwokata albo radc´ prawnego b´dàcego pe∏nomocnikiem.
§ 4. Postanowienie zezwalajàce na wszcz´cie przeciwko s´dziemu post´powania
karnego mo˝na wydaç, je˝eli zachodzi
dostatecznie uzasadnione podejrzenie
pope∏nienia przez niego przest´pstwa.
§ 5. Je˝eli wniosek o zezwolenie na pociàgni´cie s´dziego do odpowiedzialnoÊci karnej nie odpowiada warunkom
formalnym pisma procesowego okreÊlonym w Kodeksie post´powania
karnego lub jest oczywiÊcie bezzasadny, prezes sàdu dyscyplinarnego odmawia jego przyj´cia. Na zarzàdzenie
o odmowie przyj´cia wniosku przys∏uguje za˝alenie do sàdu dyscyplinarnego w∏aÊciwego do rozpoznania
wniosku.
§ 6. W terminie siedmiu dni od dor´czenia
uchwa∏y odmawiajàcej zezwolenia na
pociàgni´cie s´dziego do odpowiedzialnoÊci karnej, organowi lub osobie, która wnios∏a o zezwolenie, oraz
rzecznikowi dyscyplinarnemu przys∏uguje za˝alenie do sàdu dyscyplinarnego drugiej instancji. W tym samym terminie s´dziemu przys∏uguje
za˝alenie na uchwa∏´ zezwalajàcà na
pociàgni´cie go do odpowiedzialnoÊci karnej. Poza tym do post´powania
przed sàdem dyscyplinarnym w sprawach o zezwolenie na pociàgni´cie
s´dziego do odpowiedzialnoÊci karnej
stosuje si´ przepisy o post´powaniu
dyscyplinarnym.”;
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5) w art. 39a § 2 otrzymuje brzmienie:

rektora departamentu, o którym mowa
w art. 5 § 4,

„§ 2. Miejscowo w∏aÊciwy do rozpoznania sprawy
s´dziego w post´powaniu dyscyplinarnym
oraz w sprawach, o których mowa w art. 15
§ 3b lub w art. 30 § 1, jest sàd dyscyplinarny,
w okr´gu którego znajduje si´ miejsce s∏u˝bowe s´dziego obj´tego post´powaniem.”;

2) uprawnienia okreÊlone w art. 92 § 1 powo∏anej ustawy przys∏ugujà, je˝eli s´dzia
wojskowy nie naby∏ wczeÊniej prawa do
urlopu dodatkowego okreÊlonego w przepisach o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych,

6) w art. 41 § 1 otrzymuje brzmienie:

3) uprawnienia okreÊlone w art. 172—174
powo∏anej ustawy przys∏ugujà w wypadku okreÊlonym w art. 61 niniejszej
ustawy.

„§ 1. Rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynnoÊci dyscyplinarne na ˝àdanie Krajowej Rady
Sàdownictwa, Ministra SprawiedliwoÊci,
Ministra Obrony Narodowej, kolegium, prezesów w∏aÊciwych sàdów wojskowych,
a tak˝e z w∏asnej inicjatywy. Rzecznik dyscyplinarny, w zakresie prowadzenia post´powania wyjaÊniajàcego, jest zwiàzany wskazaniem organu uprawnionego.”;
7) w art. 43 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Sta˝ asesorski odbywa si´ w wojskowym sàdzie garnizonowym, trwa on nie d∏u˝ej ni˝
4 lata, przy czym przez okres 6 miesi´cy asesor wykonuje czynnoÊci s´dziowskie w sàdzie rejonowym.”;

§ 1a. Do asesorów sàdów wojskowych, którym
powierzono pe∏nienie czynnoÊci s´dziowskich, nie stosuje si´ art. 66, art. 69—71,
art. 74, art. 77 § 5 i § 7, art. 91 § 1—4 i § 9—11
oraz art. 94a i art. 94b ustawy, o której mowa
w art. 32 § 6.”.
Art. 7. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sàdów i prokuratury (Dz. U. Nr 162,
poz. 1125 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dyrektora sàdu apelacyjnego, dyrektora sàdu
okr´gowego oraz kierownika finansowego sàdu rejonowego i ich zast´pców zatrudnia si´
na podstawie powo∏ania.”;

8) w art. 70 § 1 i § 1a otrzymujà brzmienie:
„§ 1. Do sàdów wojskowych, s´dziów wojskowych oraz ∏awników stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 4 i art. 5, art. 40, art. 42,
art. 44—52, art. 53 § 1—3, art. 54, art. 56,
art. 57 § 5, art. 58 § 1, art. 60, art. 65 i art. 66,
art. 69 § 2, art. 70 i art. 71, art. 73—75, art. 77
§ 2, § 5 i § 6, art. 78 § 1—4, art. 79, art. 80 § 4,
art. 83, art. 84 § 3, art. 85 i art. 86, art. 89
i art. 90, art. 91 § 1—7 i § 9—12, art. 92
i art. 93, art. 94 § 1, § 3 i § 4, art. 95, art. 98
§ 1, art. 99, art. 100 § 1—4, art. 101 § 2—4,
art. 102, art. 104—106, art. 108, art. 111,
art. 114 § 5—7, art. 115—118, art. 120—122,
art. 125—128, art. 130, art. 133, art. 135 § 5—7,
art. 147 § 3, art. 156, art. 159 § 1 pkt 5 i pkt 6,
art. 167, art. 169, art. 170 § 3, art. 171—174
ustawy, o której mowa w art. 32 § 6, oraz
przepisy wydane na podstawie art. 57 § 5,
art. 78 § 5, art. 91 § 8, art. 103, art. 148 tej˝e
ustawy, z tym ˝e:
1) okreÊlone w tych przepisach czynnoÊci
i uprawnienia Ministra SprawiedliwoÊci,
zgromadzenia ogólnego s´dziów, kolegium sàdu, prezesów sàdów rejonowych
i okr´gowych oraz prezesa sàdu dyscyplinarnego wykonujà odpowiednio: Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu
z Ministrem Obrony Narodowej, Zgromadzenie S´dziów Sàdów Wojskowych, kolegium wojskowego sàdu okr´gowego,
prezesi sàdów wojskowych i prezes sàdu
dyscyplinarnego, a czynnoÊci i uprawnienia prezesa sàdu apelacyjnego w zakresie
nadzoru administracyjnego — Minister
SprawiedliwoÊci za poÊrednictwem dy-
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2) po art. 14 dodaje si´ art. 14a w brzmieniu:
„Art. 14a. Podwy˝szenie wynagrodzeƒ zasadniczych urz´dników i innych pracowników sàdów i prokuratury nast´puje
w terminach i na zasadach okreÊlonych
dla pracowników paƒstwowej sfery bud˝etowej nieobj´tych mno˝nikowymi
systemami wynagrodzeƒ.”.
Art. 8. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z póên.
zm.6)) w art. 119 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do rozpoznania odwo∏ania stosuje si´ przepisy
Kodeksu post´powania cywilnego o apelacji. Od
orzeczenia sàdu apelacyjnego kasacja nie przys∏uguje.”.
Art. 9. 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 i Nr 213,
poz. 1802) w art. 14 wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych na równorz´dnych stopniach s∏u˝bowych jest równe i stanowi odpowiednio do
rangi stopnia s∏u˝bowego wielokrotnoÊç kwoty bazowej, której wysokoÊç, ustalonà wed∏ug
———————
6)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r.
Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403
i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153,
poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052.
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zasad okreÊlonych w ust. 1a i ust. 1b, okreÊla
ustawa bud˝etowa.”;
2) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i ust. 1b w brzmieniu:
„1a. W 2003 r. kwot´ bazowà dla zawodowych
kuratorów sàdowych ustala si´ w wysokoÊci 1 667,70 z∏.
1b. Kwota bazowa, o której mowa w ust. 1a,
poczàwszy od 2004 r., jest waloryzowana
corocznie Êredniorocznym wskaênikiem
wzrostu wynagrodzeƒ ustalanym na podstawie przepisów o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej.”.
Art. 10. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sàdownictwa (Dz. U. Nr 100, poz. 1082
oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 19 otrzymuje brzmienie:
„Art. 19. 1. Do dnia 31 grudnia 2006 r. w bud˝ecie
paƒstwa nie tworzy si´ cz´Êci bud˝etowej Krajowej Rady Sàdownictwa,
a dzia∏alnoÊç Rady finansowana jest
z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci bud˝etowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W okresie, o którym mowa w ust. 1,
obs∏ug´ administracyjnà, organizacyjnà i technicznà dzia∏alnoÊci Rady zapewnia Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.”;
2) w art. 21:
a) w pkt 1 wyrazy „i majà zastosowanie do bud˝etu paƒstwa, poczynajàc od bud˝etu na rok
2004” zast´puje si´ wyrazami „i majà zastosowanie do bud˝etu paƒstwa, poczynajàc od bud˝etu na rok 2007”,
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przepisy art. 14 wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2007 r.”.
Art. 11. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. —
Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju
sàdów administracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1271, z póên. zm.7)) w art. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w art. 367 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Od orzeczeƒ komisji dyscyplinarnej II instancji
stronom s∏u˝y odwo∏anie do w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania obwinionego sàdu apelacyjnego — sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych. Do rozpoznania odwo∏ania stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania cywilnego o apelacji. Od orzeczenia sàdu apelacyjnego kasacja nie przys∏uguje.”;”.
———————
7)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1153,
Nr 171, poz. 1663 i Nr 192, poz. 1873.

Poz. 2256

Art. 12. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926,
z póên. zm.8)) art. 224a otrzymuje brzmienie:
„Art. 224a. Wykonanie zaskar˝onej decyzji wydanej na
podstawie art. 24b lub decyzji utrzymujàcej
w mocy decyzj´ wydanà na tej podstawie
podlega wstrzymaniu z mocy prawa — do
czasu rozpatrzenia skargi przez sàd.”.
Art. 13. 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 póên. zm.9)) w art. 5 w pkt 1
lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) osoby zajmujàce kierownicze stanowiska paƒstwowe, cz∏onkowie korpusu s∏u˝by cywilnej,
etatowi cz∏onkowie samorzàdowych kolegiów
odwo∏awczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracownicy Rzàdowego Centrum
Legislacji, eksperci Urz´du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorzy i aplikanci prokuratorscy, funkcjonariusze S∏u˝by Celnej,”.
Art. 14. Przepisy ustaw, o których mowa w art. 1,
art. 2 i art. 6 niniejszej ustawy, dotyczàce wypadków
przy pracy i chorób zawodowych stosuje si´ do wypadków przy pracy i chorób zawodowych powsta∏ych
po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, o ile wniosek o jednorazowe odszkodowanie zosta∏ z∏o˝ony w okresie 6 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 15. Przepis art. 172 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, stosuje si´ do ∏awników w sàdach powszechnych oraz
∏awników w sàdach wojskowych, których kadencja
rozpoczyna si´ od dnia 1 stycznia 2004 r.
Art. 16. S´dziowie i prokuratorzy, pe∏niàcy s∏u˝b´
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, sà obowiàzani z∏o˝yç
oÊwiadczenie, o którym mowa w art. 85 § 4 ustawy,
o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, w terminie 30 dni od dnia jej wejÊcia
w ˝ycie.
Art. 17. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawach, o których mowa
w art. 1, art. 2 i art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, zachowujà moc przepisy dotychczasowe.
———————
8)

9)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,
poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188,
Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
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, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214,
poz. 1805 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166,
poz. 1609, Nr 179, poz. 1750 i Nr 199, poz. 1939.

Dziennik Ustaw Nr 228
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Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

2) art. 10 i art. 13, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

1) art. 1 pkt 33 i art. 2 pkt 10, pkt 20 lit. b oraz art. 12,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

2257
USTAWA
z dnia 11 grudnia 2003 r.
o zmianie ustawy o s∏u˝bie cywilnej
niem przepisów o ochronie tajemnicy ustawowo chronionej. W przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny wniós∏ o orzeczenie kary wydalenia
ze s∏u˝by cywilnej albo kary wydalenia z pracy
w urz´dzie, a obwiniony nie ma obroƒcy z wyboru, przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego
wyznacza obroƒc´ spoÊród cz∏onków korpusu
s∏u˝by cywilnej.”;

Art. 1. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 117 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rzecznika dyscyplinarnego urz´du powo∏uje
dyrektor generalny urz´du spoÊród podleg∏ych mu cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej,
a dla spraw dyscyplinarnych G∏ównego Inspektora Audytu Wewn´trznego i dyrektora
generalnego urz´du — Szef S∏u˝by Cywilnej.”;

3) w art. 137:
a) w ust. 1 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2003 r.”
zast´puje si´ wyrazami „do dnia 31 grudnia
2010 r.”,

2) w art. 118 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Obwiniony ma prawo korzystania z pomocy
wybranego przez siebie obroƒcy, z zastrze˝e———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r.
Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153,
poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052 oraz
z 2003 r. Nr 228, poz. 2256.

b) w ust. 2 wyrazy „Z dniem 1 stycznia 2004 r.” zast´puje si´ wyrazami „Z dniem 1 stycznia
2011 r.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grudnia
2003 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA
z dnia 11 grudnia 2003 r.
uchylajàca ustawy o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela
Art. 1. Uchyla si´:
1) ustaw´ z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy
— Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 128, poz. 1404
i Nr 154, poz. 1795 oraz z 2002 r. Nr 233,
poz. 1954);

2) ustaw´ z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
— Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2002 r. Nr 4, poz. 32
i Nr 233, poz. 1954).
Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia
z mocà od dnia 31 grudnia 2003 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

