
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) w art. 2 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Zadania z zakresu ochrony prawnej w sà-

dach wykonujà tak˝e referendarze sàdowi
i starsi referendarze sàdowi. Ilekroç w przepi-
sach innych ustaw jest mowa o referenda-
rzach sàdowych, rozumie si´ przez to rów-
nie˝ starszych referendarzy sàdowych.”;

2) w art. 12 § 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„§ 2. W sàdzie rejonowym majàcym siedzib´

w mieÊcie b´dàcym siedzibà sàdu okr´go-
wego, w którym jest utworzony wydzia∏
ubezpieczeƒ spo∏ecznych albo wydzia∏ pracy
i ubezpieczeƒ spo∏ecznych, tworzy si´ wy-
dzia∏ ubezpieczeƒ spo∏ecznych do spraw
z zakresu ubezpieczeƒ spo∏ecznych, nale˝à-
cych do w∏aÊciwoÊci sàdów rejonowych
w tym samym okr´gu sàdowym, albo
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
i ubezpieczeƒ spo∏ecznych nale˝àcych do
w∏aÊciwoÊci sàdów rejonowych w tym sa-
mym okr´gu sàdowym. W uzasadnionych
przypadkach wydzia∏y te mo˝na utworzyç
tak˝e w innym sàdzie rejonowym.

§ 3. W sàdzie rejonowym majàcym siedzib´
w mieÊcie b´dàcym siedzibà sàdu okr´gowe-
go tworzy si´ wydzia∏ gospodarczy albo wy-
dzia∏y gospodarcze (sàd gospodarczy) — do
spraw gospodarczych oraz innych spraw
z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego,
powierzonych sàdom gospodarczym na pod-
stawie odr´bnych przepisów. W uzasadnio-
nych przypadkach wydzia∏ gospodarczy mo˝-
na utworzyç tak˝e w innym sàdzie rejono-
wym.”;

3) w art. 13 w § 2 po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmie-
niu:

„3a) przest´pstwa podlegajàce rozpoznawaniu
w post´powaniu przyspieszonym,”;

4) w art. 20:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) mo˝e przekazaç jednemu sàdowi okr´gowe-
mu rozpoznawanie spraw gospodarczych
z innego okr´gu sàdowego z obszaru tej sa-
mej apelacji oraz utworzyç odr´bne jednost-
ki organizacyjne do spraw gospodarczych
(sàdy gospodarcze) w sàdach rejono-
wych,”,

b) w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je si´ pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) mo˝e przekazaç jednemu sàdowi rejonowe-
mu rozpoznawanie spraw nale˝àcych do
kompetencji wydzia∏u ksiàg wieczystych
w zakresie w∏aÊciwoÊci wi´cej ni˝ jednego
spoÊród sàdów rejonowych dzia∏ajàcych
w tym samym okr´gu sàdowym,

8) mo˝e przekazaç jednemu sàdowi rejonowe-
mu rozpoznawanie spraw nale˝àcych do
kompetencji sàdów grodzkich w zakresie
w∏aÊciwoÊci wi´cej ni˝ jednego spoÊród sà-
dów rejonowych dzia∏ajàcych w tym samym
okr´gu sàdowym.”;

5) w art. 21:

a) w § 1 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) dyrektor sàdu apelacyjnego oraz dyrektor
sàdu okr´gowego, a w sàdzie rejonowym,
w razie jego powo∏ania, kierownik finanso-
wy sàdu w obszarach okreÊlonych w § 2.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zadania przypisane kierownikowi jednost-
ki na podstawie odr´bnych przepisów
w zakresie finansowym i gospodarczym,
kontroli finansowej, gospodarowania mie-
niem Skarbu Paƒstwa oraz audytu we-
wn´trznego, w tych obszarach, wykonuje
dyrektor danego sàdu, a w sàdzie rejono-
wym, w razie powo∏ania, kierownik finan-
sowy sàdu.”;

6) w art. 22:

a) po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Prezes sàdu apelacyjnego ustala podzia∏
czynnoÊci w sàdzie apelacyjnym, a pre-
zes sàdu okr´gowego w sàdzie okr´go-
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USTAWA

z dnia 29 czerwca 2007 r.

o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych oraz niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ tak˝e ustawy: ustaw´ z dnia

20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, ustaw´ z dnia 18 grud-
nia 1998 r. o pracownikach sàdów i prokuratury i ustaw´
z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sàdownictwa.

2) 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, z 2003 r. Nr 188,
poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304,
Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702
i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167,
poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433,
Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664 i Nr 112, poz. 766.



wym i w sàdach rejonowych dzia∏ajàcych
w okr´gu sàdowym, najpóêniej do koƒca
listopada ka˝dego roku, a tak˝e okreÊla
zasady zast´pstw s´dziów i referendarzy
sàdowych oraz zasady przydzia∏u spraw
poszczególnym s´dziom i referendarzom
sàdowym, chyba ˝e ustawa stanowi ina-
czej.”,

b) po § 5 dodaje si´ § 6 w brzmieniu: 

„§ 6. Je˝eli prezes sàdu nie zosta∏ powo∏any, je-
go funkcje wykonuje wiceprezes. W sà-
dzie, w którym powo∏ano wi´cej ni˝ jedne-
go wiceprezesa, funkcje prezesa wykonuje
wiceprezes wyznaczony przez Ministra
SprawiedliwoÊci, a w razie gdy wiceprezes
nie zosta∏ powo∏any, wyznaczony przez
Ministra SprawiedliwoÊci, na okres 6 mie-
si´cy, s´dzia tego lub prze∏o˝onego sàdu.
Wyznaczonym w tym trybie nie mo˝e byç
s´dzia, który ostatnio pe∏ni∏ funkcje preze-
sa tego sàdu.”;

7) w art. 24 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Prezesa sàdu okr´gowego powo∏uje Minister
SprawiedliwoÊci spoÊród s´dziów sàdu ape-
lacyjnego albo sàdu okr´gowego, po zasi´-
gni´ciu opinii zgromadzenia ogólnego s´-
dziów okr´gu i opinii prezesa prze∏o˝onego
sàdu apelacyjnego.”;

8) w art. 25 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie: 

„§ 1. Prezesa sàdu rejonowego powo∏uje Minister
SprawiedliwoÊci spoÊród s´dziów sàdu okr´-
gowego albo sàdu rejonowego, po zasi´-
gni´ciu opinii kolegium prze∏o˝onego sàdu
okr´gowego i prezesa prze∏o˝onego sàdu
okr´gowego.

§ 2. Do powo∏ania prezesa sàdu rejonowego sto-
suje si´ odpowiednio przepisy art. 23 § 2—5,
z tym ˝e termin do wydania opinii przez kole-
gium wynosi czternaÊcie dni.”;

9) w art. 26 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Prezes i wiceprezes sàdu rejonowego sà po-
wo∏ywani na okres czterech lat, najwy˝ej na
dwie kolejne kadencje.”;

10) w art. 29:

a) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) na wniosek prezesa sàdu apelacyjnego wy-
ra˝a opini´ o projekcie podzia∏u czynnoÊci
w sàdzie apelacyjnym, zasad zast´pstw s´-
dziów, a tak˝e zasad przydzia∏u spraw po-
szczególnym s´dziom,”,

b) § 2 uchyla si´; 

11) 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, b´dàcych s´dziami

sàdu okr´gowego oraz z prezesa sàdu okr´-
gowego. Liczb´ cz∏onków kolegium pocho-
dzàcych z wyboru ustala zgromadzenie ogól-
ne s´dziów okr´gu.”;

12) w art. 31:

a) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) na wniosek prezesa sàdu okr´gowego wy-
ra˝a opini´ o projekcie podzia∏u czynnoÊci
w sàdzie okr´gowym i sàdach rejonowych,
dzia∏ajàcych w okr´gu sàdowym, zasad za-
st´pstw s´dziów i referendarzy sàdowych,
a tak˝e zasad przydzia∏u spraw poszczegól-
nym s´dziom oraz referendarzom sàdo-
wym,”,

b) § 3 uchyla si´;

13) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. § 1. Dyrektora sàdu apelacyjnego, dyrek-
tora sàdu okr´gowego oraz kierowni-
ka finansowego sàdu rejonowego,
powo∏uje i odwo∏uje odpowiednio —
na wniosek prezesa danego sàdu
apelacyjnego, okr´gowego albo rejo-
nowego, Minister SprawiedliwoÊci. 

§ 2. We wniosku, o którym mowa w § 1,
prezes danego sàdu przedstawia 
Ministrowi SprawiedliwoÊci kandy-
data do obj´cia stanowiska, który zo-
sta∏ wy∏oniony w drodze konkursu
na pierwszym miejscu wed∏ug kolej-
noÊci. 

§ 3. Przed powo∏aniem na stanowisko
dyrektora sàdu apelacyjnego, dyrek-
tora sàdu okr´gowego oraz kierow-
nika finansowego sàdu rejonowego
Minister SprawiedliwoÊci zasi´ga in-
formacji z Krajowego Rejestru Kar-
nego oraz zwraca si´ do w∏aÊciwego
komendanta wojewódzkiego Policji
o nades∏anie informacji o kandyda-
cie do obj´cia danego stanowiska,
zawierajàcej istotne dla oceny spe∏-
niania wymogu nieposzlakowanej
opinii, dane o:

1) zachowaniach Êwiadczàcych o na-
ruszeniu przez niego porzàdku
prawnego,

2) kontaktach ze Êrodowiskami prze-
st´pczymi lub grupami Êrodowi-
skowymi patologii spo∏ecznej
i o charakterze tych kontaktów,

3) okolicznoÊciach wskazujàcych na
uzale˝nienie od alkoholu, Êrod-
ków odurzajàcych lub substancji 
psychotropowych. 

§ 4. Przedstawiajàc informacj´, o której
mowa w § 3, w∏aÊciwy komendant
wojewódzki Policji przekazuje Mini-
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strowi SprawiedliwoÊci wszystkie ze-
brane materia∏y, s∏u˝àce do sporzà-
dzenia informacji. 

§ 5. O treÊci informacji uzyskanej od w∏a-
Êciwego komendanta wojewódzkie-
go Policji Minister SprawiedliwoÊci
zawiadamia kandydata, najpóêniej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji. 

§ 6. Minister SprawiedliwoÊci w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
sposób i tryb uzyskiwania i sporzà-
dzania informacji przez komendanta
wojewódzkiego Policji o kandydacie
do obj´cia stanowiska, o którym mo-
wa w § 1, majàc na wzgl´dzie spraw-
noÊç uzyskiwania informacji, dba-
∏oÊç o ochron´ dóbr osobistych kan-
dydatów oraz innych praw i wolnoÊci
chronionych konstytucyjnie, a tak˝e
potrzeb´ oceny spe∏nienia przez kan-
dydatów warunku nieposzlakowanej
opinii.

§ 7. W przypadku odmowy powo∏ania
dyrektora sàdu albo kierownika 
finansowego sàdu, o których mowa
w § 1, w∏aÊciwy prezes sàdu mo˝e
z∏o˝yç wniosek o powo∏anie na dane
stanowisko nast´pnego z kandyda-
tów wy∏onionych w drodze konkursu
albo ponownie zarzàdza konkurs.

§ 8. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e od-
wo∏aç dyrektora lub kierownika 
finansowego, o których mowa w § 1,
tak˝e z w∏asnej inicjatywy, po zasi´-
gni´ciu opinii prezesa danego sàdu.

§ 9. 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 apelacyjne-
go, zast´pc´ dyrektora sàdu okr´go-
wego lub zast´pc´ kierownika finan-
sowego sàdu rejonowego. Przepisy
§ 1—8 stosuje si´ odpowiednio.

§ 10. W sàdzie, w którym nie powo∏ano
zast´pcy, o którym mowa w § 9, pre-
zes danego sàdu, na wniosek dyrek-
tora lub kierownika finansowego, po
uzyskaniu zgody Ministra Sprawie-
dliwoÊci, wyznacza osob´ upowa˝-
nionà do wykonywania obowiàzków
tego organu w okreÊlonym czasie
lub w okreÊlonym zakresie.

§ 11. W sàdzie rejonowym, w którym nie
powo∏ano kierownika finansowego,
Minister SprawiedliwoÊci, je˝eli
przemawiajà za tym szczególne
wzgl´dy, takie jak wielkoÊç sàdu re-
jonowego i rozmiary jego zadaƒ,

mo˝e powierzyç dyrektorowi sàdu
okr´gowego, na obszarze którego
dzia∏a dany sàd rejonowy, wykony-
wanie zadaƒ w zakresie planowania
i wykonywania bud˝etu oraz dyspo-
nowania Êrodkami bud˝etu tego sà-
du rejonowego.”;

14) po art. 32 dodaje si´ art. 32a w brzmieniu:

„Art. 32a. § 1. Dyrektorów i kierownika finanso-
wego, o których mowa w art. 32 § 1,
oraz ich zast´pców, powo∏uje si´
spoÊród kandydatów, którzy:

1) posiadajà wykszta∏cenie wy˝sze
magisterskie,

2) posiadajà co najmniej 5-letni
sta˝ pracy, w tym co najmniej
2 lata na stanowisku kierowni-
czym,

3) posiadajà obywatelstwo polskie,
majà pe∏nà zdolnoÊç do czynno-
Êci prawnych i korzystajà z pe∏ni
praw publicznych,

4) nie byli karani za przest´pstwo
lub przest´pstwo skarbowe,

5) nie sà pozbawieni w∏adzy rodzi-
cielskiej z powodu jej nadu˝ywa-
nia lub ra˝àcego zaniedbywania
swoich obowiàzków wzgl´dem
dziecka,

6) nie byli karani zakazem pe∏nienia
funkcji zwiàzanych z dyspono-
waniem Êrodkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowie-
dzialnoÊci za naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114
i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r.
Nr 79, poz. 551),

7) posiadajà nieposzlakowanà opi-
ni´, 

8) wyró˝niajà si´ wiedzà teoretycz-
nà i doÊwiadczeniem w dziedzi-
nie finansów publicznych, pro-
wadzenia inwestycji i gospoda-
rowania mieniem Skarbu Paƒ-
stwa oraz

9) przeciwko którym nie jest pro-
wadzone post´powanie o prze-
st´pstwo Êcigane z oskar˝enia
publicznego lub przest´pstwo
skarbowe.

§ 2. W celu wy∏onienia kandydatów na
stanowiska, o których mowa
w art. 32 § 1 i 9, konkurs zarzàdza
i przeprowadza prezes danego sàdu
apelacyjnego, okr´gowego albo re-
jonowego.
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§ 3. Prezes danego sàdu publikuje og∏o-
szenie o konkursie na wolne stano-
wisko dyrektora albo kierownika 
finansowego tego sàdu w dzienni-
ku o zasi´gu ogólnopolskim. Og∏o-
szenie powinno zawieraç oznacze-
nie stanowiska, wymagane kwalifi-
kacje, wykaz niezb´dnych doku-
mentów, miejsce i termin sk∏adania
wniosków, zakres konkursu i kryte-
ria ocen.

§ 4. Informacje o kandydatach, którzy
zg∏osili si´ do konkursu, stanowià
informacj´ publicznà, w zakresie
obj´tym wymaganiami okreÊlony-
mi w og∏oszeniu o konkursie.

§ 5. Po up∏ywie terminu do sk∏adania
dokumentów, okreÊlonego w og∏o-
szeniu o konkursie, prezes danego
sàdu niezw∏ocznie publikuje na
stronie internetowej danego sàdu
oraz na tablicy og∏oszeƒ w siedzibie
danego sàdu list´ kandydatów, któ-
rzy spe∏niajà wymagania formalne
okreÊlone w tym og∏oszeniu. Lista
ta zawiera imi´ i nazwisko kandyda-
ta oraz jego miejsce zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego.

§ 6. Konkurs przeprowadza komisja
konkursowa powo∏ana przez preze-
sa danego sàdu. Cz∏onkiem komisji
konkursowej mo˝e byç wy∏àcznie
osoba dajàca r´kojmi´ bezstronne-
go pe∏nienia tej funkcji w interesie
sàdu. Komisji przewodniczy prezes
danego sàdu. 

§ 7. Do komisji konkursowej nie mo˝e
byç powo∏ana osoba kandydujàca
na stanowisko dyrektora albo kie-
rownika finansowego, osoba b´dà-
ca ma∏˝onkiem, krewnym lub powi-
nowatym osoby kandydujàcej na to
stanowisko albo pozostajàca wo-
bec niej w takim stosunku praw-
nym lub faktycznym, ˝e mo˝e to bu-
dziç uzasadnione wàtpliwoÊci co do
jej bezstronnoÊci.

§ 8. W toku konkursu sprawdzeniu pod-
legajà kwalifikacje, wiedza, predys-
pozycje oraz umiej´tnoÊci niezb´d-
ne do wykonywania zadaƒ na sta-
nowisku dyrektora albo kierownika
finansowego sàdu. 

§ 9. Cz∏onkowie komisji konkursowej
majà obowiàzek zachowania w ta-
jemnicy informacji dotyczàcych
osób kandydujàcych na stanowisko
dyrektora albo kierownika finanso-
wego sàdu, uzyskanych w czasie
konkursu.

§ 10. Po przeprowadzeniu konkursu ko-
misja konkursowa:
1) ustala wynik konkursu, wskazujàc

kolejnoÊç kandydatów na stano-
wisko dyrektora albo kierownika
finansowego sàdu lub podajàc
przyczyny braku wyboru kandy-
data,

2) zawiadamia pisemnie osoby, któ-
re kandydowa∏y na stanowisko
dyrektora albo kierownika finan-
sowego sàdu, o wynikach kon-
kursu oraz przekazuje dokumen-
tacj´ z przebiegu konkursu preze-
sowi danego sàdu. 

§ 11. Po zakoƒczeniu konkursu prezes da-
nego sàdu udost´pnia osobie, która
kandydowa∏a na stanowisko dyrek-
tora albo kierownika finansowego
sàdu, na jej wniosek, informacje
o jej indywidualnych wynikach.

§ 12. W przypadku braku wyboru kandy-
data prezes danego sàdu ponownie
zarzàdza konkurs.

§ 13. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) organizacj´, sposób i tryb prze-
prowadzania konkursu, 

2) sk∏ad komisji konkursowej, 

3) kryteria oceny kwalifikacji, wie-
dzy, predyspozycji oraz umiej´t-
noÊci osoby kandydujàcej na sta-
nowisko dyrektora albo kierowni-
ka finansowego sàdu, 

4) zakres informacji udost´pnia-
nych osobie kandydujàcej i spo-
sób ich udost´pniania 

— uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapew-
nienia obiektywnoÊci wyboru,
sprawnego przeprowadzenia kon-
kursu, wszechstronnej oceny kwali-
fikacji kandydatów, powszechnego
dost´pu do konkursu oraz jawnoÊci
prac komisji konkursowej.”;

15) w art. 35:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zgromadzenie ogólne s´dziów okr´gu
sk∏ada si´ z s´dziów sàdu okr´gowego,
oraz delegatów sàdów rejonowych dzia∏a-
jàcych na obszarze w∏aÊciwoÊci sàdu okr´-
gowego, w liczbie odpowiadajàcej po∏o-
wie liczby s´dziów sàdu okr´gowego. De-
legatów wybiera zebranie s´dziów dane-
go sàdu rejonowego, na okres dwóch lat.
Zebraniu s´dziów przewodniczy prezes
sàdu. Liczb´ delegatów s´dziów dla ka˝-
dego sàdu rejonowego ustala kolegium
sàdu okr´gowego, w miar´ mo˝liwoÊci,
proporcjonalnie do liczby s´dziów w da-
nym sàdzie.”,
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b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2, w sà-
dach rejonowych okr´gu i w sàdzie okr´-
gowym dokonuje si´ wyboru przedstawi-
cieli. Liczba przedstawicieli wszystkich sà-
dów rejonowych okr´gu odpowiada po∏o-
wie liczby przedstawicieli sàdu okr´gowe-
go. Przedstawicieli wybiera zebranie s´-
dziów danego sàdu, na okres dwóch lat.
Zebraniu s´dziów przewodniczy prezes
sàdu. Liczb´ przedstawicieli s´dziów dla
ka˝dego sàdu ustala kolegium sàdu okr´-
gowego, w miar´ mo˝liwoÊci, proporcjo-
nalnie do liczby s´dziów w danym sà-
dzie.”;

16) w art. 37:

a) po § 4a dodaje si´ § 4b i 4c w brzmieniu:

„§ 4b. Odpis pisma zawierajàcego stwierdzenie
uchybienia i zwrócenie uwagi do∏àcza si´
do akt osobowych s´dziego.

§ 4c. Po up∏ywie pi´ciu lat od zwrócenia uwa-
gi, na wniosek s´dziego, Minister Spra-
wiedliwoÊci lub prezes w∏aÊciwego sàdu
zarzàdza usuni´cie z akt osobowych s´-
dziego odpisu pisma, o którym mowa
w § 4b, je˝eli w tym okresie nie stwier-
dzono kolejnego uchybienia w zakresie
sprawnoÊci post´powania sàdowego,
skutkujàcego zwróceniem uwagi lub nie
wytkni´to uchybienia w trybie art. 40 § 1.
W takim przypadku dopuszczalne jest tyl-
ko jednoczesne usuni´cie z akt osobo-
wych s´dziego odpisów wszystkich pism
i postanowieƒ, o których mowa w § 4b
i art. 40 § 3.”,

b) po § 5 dodaje si´ § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. Uprawnienia, o których mowa w § 5,
przys∏ugujà tak˝e prezesowi sàdu apela-
cyjnego wobec prezesów lub wicepreze-
sów sàdów okr´gowych i rejonowych,
dzia∏ajàcych w obszarze apelacji, a preze-
sowi sàdu okr´gowego wobec prezesów
lub wiceprezesów sàdów rejonowych,
dzia∏ajàcych w okr´gu sàdowym.
O zwróceniu uwagi prezesi w∏aÊciwych
sàdów zawiadamiajà Ministra Sprawie-
dliwoÊci.”;

17) w art. 40 po § 2 dodaje si´ § 3 i 4 w brzmieniu:

„§ 3. Odpis postanowienia sàdu apelacyjnego lub
sàdu okr´gowego jako sàdu odwo∏awczego,
zawierajàcego wytkni´cie uchybieƒ, do∏àcza
si´ do akt osobowych s´dziego.

§ 4. Po up∏ywie pi´ciu lat od wytkni´cia uchybie-
nia w trybie okreÊlonym w § 1, na wniosek
s´dziego, prezes w∏aÊciwego sàdu zarzàdza
usuni´cie z akt osobowych s´dziego odpisu
postanowienia, o którym mowa w § 3, je˝eli
w tym okresie nie stwierdzono kolejnej oczy-
wistej obrazy przepisów przy rozpoznawaniu

sprawy przez sàd odwo∏awczy, skutkujàcej
wytkni´ciem uchybienia lub nie zwrócono
uwagi w trybie art. 37 § 4. W takim przypad-
ku dopuszczalne jest tylko jednoczesne usu-
ni´cie z akt osobowych s´dziego odpisów
wszystkich pism i postanowieƒ, o których
mowa w § 3 i art. 37 § 4b.”;

18) w art. 55 po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. S´dziowie sàdów powszechnych mogà byç
powo∏ywani tak˝e na stanowiska:
1) s´dziego sàdu okr´gowego w sàdzie re-

jonowym,
2) s´dziego sàdu apelacyjnego w sàdzie

okr´gowym.”;

19) art. 56 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 56. § 1. Minister SprawiedliwoÊci, majàc na
wzgl´dzie racjonalne wykorzystanie
kadr sàdownictwa powszechnego,
potrzeby wynikajàce z obcià˝enia za-
daniami poszczególnych sàdów,
przydziela nowe stanowiska s´-
dziowskie poszczególnym sàdom. 

§ 2. W razie zwolnienia stanowiska s´-
dziowskiego, prezes sàdu, w którym
stanowisko zosta∏o zwolnione, za-
wiadamia o tym Ministra Sprawiedli-
woÊci, który, w oparciu o kryteria wy-
mienione w § 1, przydziela stanowi-
sko do danego albo innego sàdu,
wzgl´dnie stanowisko znosi.

§ 3. O ka˝dym wolnym stanowisku s´-
dziowskim Minister SprawiedliwoÊci
niezw∏ocznie obwieszcza w Dzienni-
ku Urz´dowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski”.

§ 4. O wolnym stanowisku nie obwiesz-
cza si´, je˝eli jego obsadzenie nast´-
puje w drodze przeniesienia s∏u˝bo-
wego s´dziego równorz´dnego sà-
du.”; 

20) w art. 57 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ka˝dy, kto spe∏nia warunki do obj´cia stano-
wiska s´dziego sàdu powszechnego, o któ-
rym mowa w art. 55 § 2, mo˝e zg∏osiç swojà
kandydatur´ na jedno wolne stanowisko s´-
dziowskie, w ciàgu miesiàca od obwieszcze-
nia, o którym mowa w art. 56. Zg∏aszajàcy
swojà kandydatur´ wype∏nia w dwóch eg-
zemplarzach kart´ zg∏oszenia kandydata na
wolne stanowisko s´dziowskie oraz do∏àcza
do niej informacj´ z Krajowego Rejestru Kar-
nego 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. Zg∏asza-
jàcy urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
do∏àcza równie˝ oÊwiadczenie, o którym mo-
wa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 paêdzier-
nika 2006 r. o ujawnianiu informacji o doku-
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mentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa
z lat 1944—1990 oraz treÊci tych dokumen-
tów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83,
poz. 561, Nr 85, poz. 571 i Nr 115, poz. 789),
albo informacj´, o której mowa w art. 7
ust. 3a tej ustawy.”;

21) w art. 58:

a) § 4 otrzymuje brzmienie: 
„§ 4. Minister SprawiedliwoÊci zasi´ga od Ko-

mendanta G∏ównego Policji informacji
o ka˝dym z kandydatów do obj´cia stano-
wiska s´dziowskiego, z zastrze˝eniem
§ 4a, a nast´pnie przedstawia kandydatu-
ry Krajowej Radzie Sàdownictwa, wyra˝a-
jàc o ka˝dym z kandydatów opini´ wraz
z uzasadnieniem oraz przekazujàc infor-
macj´ uzyskanà od Komendanta G∏ówne-
go Policji. Informacja obejmuje istotne dla
oceny spe∏niania wymogu nieskazitelnego
charakteru, dane o:
1) zachowaniach Êwiadczàcych o narusze-

niu przez kandydata porzàdku prawne-
go,

2) kontaktach ze Êrodowiskami przest´p-
czymi lub grupami Êrodowiskowymi
patologii spo∏ecznej i o charakterze tych
kontaktów,

3) okolicznoÊciach wskazujàcych na uza-
le˝nienie od alkoholu, Êrodków odurza-
jàcych lub substancji psychotropo-
wych.”,

b) § 5—7 otrzymujà brzmienie:
„§ 5. Przedstawiajàc informacj´, o której mowa

w § 4, Komendant G∏ówny Policji przeka-
zuje Ministrowi SprawiedliwoÊci wszyst-
kie zebrane materia∏y, s∏u˝àce do sporzà-
dzenia informacji. 

§ 6. O treÊci informacji uzyskanej od Komen-
danta G∏ównego Policji oraz wyra˝onej
o kandydacie opinii Minister Sprawiedli-
woÊci zawiadamia kandydata najpóêniej
z przedstawieniem kandydatury Krajowej
Radzie Sàdownictwa.

§ 7. Minister SprawiedliwoÊci w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw 
wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owy sposób i tryb uzyski-
wania i sporzàdzania informacji przez Ko-
mendanta G∏ównego Policji o kandydacie
do obj´cia stanowiska s´dziowskiego, ma-
jàc na wzgl´dzie sprawnoÊç uzyskiwania
informacji, dba∏oÊç o ochron´ dóbr osobi-
stych kandydatów oraz innych praw i wol-
noÊci chronionych konstytucyjnie, a tak˝e
potrzeb´ oceny spe∏nienia przez kandyda-
tów warunku nieskazitelnoÊci charakteru.”;

22) art. 59 otrzymuje brzmienie:

„Art. 59. Na ka˝de wolne stanowisko s´dziowskie,
o którym mowa w art. 55 § 2, mo˝e zg∏o-
siç Krajowej Radzie Sàdownictwa kandy-

data tak˝e Minister SprawiedliwoÊci.
Przepisów art. 58 § 1—3 nie stosuje si´.
Do informacji przedstawianych przez
kandydata na urzàd s´dziego w karcie
zg∏oszenia przepis art. 57 stosuje si´.”;

23) po art. 63 dodaje si´ art. 63a w brzmieniu:

„Art. 63a. Na stanowisko s´dziego sàdu okr´go-
wego w sàdzie rejonowym mo˝e byç
powo∏any s´dzia sàdu rejonowego, któ-
ry pe∏ni∏ s∏u˝b´ na zajmowanym stano-
wisku co najmniej pi´tnaÊcie lat i po
osiàgni´ciu drugiej stawki awansowej
wynagrodzenia zasadniczego nie by∏
ukarany karà dyscyplinarnà, ani nie
otrzyma∏ wytkni´cia uchybienia, o któ-
rym mowa w art. 40, ani nie mia∏ zwró-
conej uwagi w trybie okreÊlonym
w art. 37 § 4.”;

24) po art. 64 dodaje si´ art. 64a w brzmieniu:

„Art. 64a. Na stanowisko s´dziego sàdu apelacyj-
nego w sàdzie okr´gowym mo˝e byç
powo∏any s´dzia sàdu okr´gowego,
który pe∏ni∏ s∏u˝b´ na zajmowanym sta-
nowisku co najmniej pi´tnaÊcie lat i po
osiàgni´ciu drugiej stawki awansowej
wynagrodzenia zasadniczego nie by∏
ukarany karà dyscyplinarnà, ani nie
otrzyma∏ wytkni´cia uchybienia, o któ-
rym mowa w art. 40, ani nie mia∏ zwró-
conej uwagi w trybie okreÊlonym
w art. 37 § 4.”;

25) po art. 65 dodaje si´ art. 65a i 65b w brzmieniu: 

„Art. 65a. § 1. Powo∏anie na stanowiska s´dziego
sàdu okr´gowego w sàdzie rejono-
wym oraz s´dziego sàdu apelacyj-
nego w sàdzie okr´gowym nast´-
puje na wniosek s´dziego, zaopi-
niowany przez kolegium w∏aÊciwe-
go sàdu oraz przez prezesa sàdu
prze∏o˝onego. Powo∏anie na te sta-
nowiska s´dziowskie nie jest zale˝-
ne od zwolnienia lub utworzenia
stanowiska s´dziowskiego. 

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1,
wraz z wymaganymi opiniami, pre-
zes w∏aÊciwego sàdu przekazuje
Krajowej Radzie Sàdownictwa, za
poÊrednictwem Ministra Sprawie-
dliwoÊci. 

§ 3. Z wnioskiem mo˝e wystàpiç rów-
nie˝ Minister SprawiedliwoÊci, bez-
poÊrednio do Krajowej Rady Sà-
downictwa.

§ 4. Z ponownym wnioskiem o powo∏a-
nie s´dziego na stanowisko, o któ-
rym mowa w § 1, mo˝na wystàpiç
nie wczeÊniej, ni˝ po up∏ywie trzech
lat od dnia z∏o˝enia wniosku. 
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Art. 65b. § 1. S´dzia sàdu okr´gowego w sàdzie
rejonowym pe∏ni s∏u˝b´ w sàdzie
rejonowym okreÊlonym w akcie po-
wo∏ania; do jego praw i obowiàz-
ków stosuje si´ przepisy dotyczàce
s´dziego sàdu rejonowego.

§ 2. S´dzia sàdu apelacyjnego w sàdzie
okr´gowym pe∏ni s∏u˝b´ w sàdzie
okr´gowym okreÊlonym w akcie
powo∏ania; do jego praw i obowiàz-
ków stosuje si´ przepisy dotyczàce
s´dziego sàdu okr´gowego.

§ 3. S´dzia sàdu okr´gowego w sàdzie
rejonowym mo˝e zostaç delegowa-
ny do pe∏nienia obowiàzków s´-
dziego w sàdzie okr´gowym, a s´-
dzia sàdu apelacyjnego w sàdzie
okr´gowym mo˝e zostaç delegowa-
ny do pe∏nienia obowiàzków s´-
dziego w sàdzie apelacyjnym.

§ 4. Stanowisko s´dziego sàdu okr´go-
wego w sàdzie rejonowym jest
równorz´dne pod wzgl´dem wyna-
grodzenia ze stanowiskiem s´dzie-
go sàdu okr´gowego, a stanowisko
s´dziego apelacyjnego w sàdzie
okr´gowym — ze stanowiskiem s´-
dziego sàdu apelacyjnego. Do wy-
nagrodzeƒ tych s´dziów stosuje si´
przepisy art. 91 § 1a, 3 i 4. 

§ 5. Je˝eli s´dzia sàdu okr´gowego
w sàdzie rejonowym zg∏osi swojà
kandydatur´ na zwolnione albo
utworzone stanowisko s´dziowskie
w sàdzie okr´gowym, jego zg∏osze-
nie rozpatruje si´ w trybie okreÊlo-
nym w art. 57 i 58.

§ 6. Je˝eli s´dzia sàdu apelacyjnego
w sàdzie okr´gowym zg∏osi swojà
kandydatur´ na zwolnione albo
utworzone stanowisko s´dziowskie
w sàdzie apelacyjnym, jego zg∏o-
szenie rozpatruje si´ w trybie okre-
Êlonym w art. 57 i 58.”;

26) w art. 77:

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e delego-
waç s´dziego, za jego zgodà, do pe∏nienia
obowiàzków s´dziego lub czynnoÊci admi-
nistracyjnych:

1) w innym sàdzie,

2) w Ministerstwie SprawiedliwoÊci lub in-
nej jednostce organizacyjnej podleg∏ej
Ministrowi SprawiedliwoÊci albo przez
niego nadzorowanej, 

3) w Sàdzie Najwy˝szym — na wniosek
Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego, 

4) w sàdzie administracyjnym — na wnio-
sek Prezesa Naczelnego Sàdu Admini-
stracyjnego 

— na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ dwa
lata, albo na czas nieokreÊlony.”,

b) § 4—6 otrzymujà brzmienie:

„§ 4. S´dzia delegowany na podstawie § 1
pkt 2, na czas nieokreÊlony, mo˝e byç od-
wo∏any z delegowania, wzgl´dnie z niego
ustàpiç za trzymiesi´cznym uprzedze-
niem. W pozosta∏ych przypadkach delego-
wania s´dziego, odwo∏anie lub ustàpienie
s´dziego nast´puje bez zachowania okre-
su uprzedzenia.

§ 5. S´dzia delegowany do sàdu wy˝szego, po
szeÊciu miesiàcach delegowania, na pozo-
sta∏y okres delegacji uzyskuje prawo do
wynagrodzenia zasadniczego w stawce
podstawowej, przewidzianego dla s´dzie-
go tego sàdu.

§ 6. Je˝eli delegowanie s´dziego nast´puje do
innej miejscowoÊci, ni˝ miejscowoÊç
w której znajduje si´ miejsce s∏u˝bowe s´-
dziego, nieb´dàcej miejscem jego sta∏ego
zamieszkania, s´dziemu delegowanemu
w okresie delegowania, jako pracowniko-
wi w podró˝y s∏u˝bowej, przys∏ugujà na-
st´pujàce nale˝noÊci, rekompensujàce
niedogodnoÊci wynikajàce z delegowania
poza sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by:

1) prawo do nieodp∏atnego zakwaterowa-
nia, w warunkach odpowiadajàcych
godnoÊci urz´du albo zwrot kosztów za-
mieszkania w miejscu delegowania,
w jednej z nast´pujàcych form:

a) zwrotu kosztów faktycznie poniesio-
nych — w wysokoÊci okreÊlonej
w fakturze,

b) miesi´cznego rycza∏tu — w kwocie
nie wy˝szej ni˝ 150 % kwoty bazo-
wej, b´dàcej podstawà ustalania wy-
nagrodzenia zasadniczego s´dziego,

2) zwrot kosztów pierwszego przejazdu
z miejsca sta∏ego zamieszkania do miej-
sca delegowania, zwrot kosztów ostat-
niego przejazdu z miejsca delegowania
do miejsca sta∏ego zamieszkania oraz
zwrot kosztów przejazdów odbywanych
nie cz´Êciej ni˝ raz w tygodniu do miej-
sca sta∏ego zamieszkania i z powrotem
— w wysokoÊci nie wi´kszej ni˝ równo-
wartoÊç ceny przejazdu Êrodkami komu-
nikacji kolejowej, z uwzgl´dnieniem
przys∏ugujàcej s´dziemu delegowane-
mu ulgi na dany Êrodek transportu, bez
wzgl´du na to, z jakiego tytu∏u ulga ta
przys∏uguje,

3) rycza∏t na pokrycie kosztów dojazdów
Êrodkami komunikacji miejscowej,
o którym mowa w przepisach w sprawie
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wysokoÊci oraz warunków ustalania na-
le˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi
zatrudnionemu w paƒstwowej lub sa-
morzàdowej jednostce sfery bud˝eto-
wej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na ob-
szarze kraju,

4) diety, o których mowa w przepisach
w sprawie wysokoÊci oraz warunków
ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych
pracownikowi zatrudnionemu w paƒ-
stwowej lub samorzàdowej jednostce
sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝-
bowej na obszarze kraju,

5) zwrot kosztów poniesionych z tytu∏u
u˝ywania pojazdów, stanowiàcych w∏a-
snoÊç pracownika, do celów s∏u˝bo-
wych, o którym mowa w przepisach
w sprawie warunków ustalania oraz
sposobu dokonywania zwrotu kosztów
u˝ywania do celów s∏u˝bowych samo-
chodów osobowych, motocykli i moto-
rowerów nieb´dàcych w∏asnoÊcià pra-
codawcy,

6) zwrot kosztów codziennych dojazdów
do miejscowoÊci delegowania, o któ-
rych mowa w § 6b.”,

c) po § 6 dodaje si´ § 6a i 6b w brzmieniu:

„§ 6a. Âwiadczenia i nale˝noÊci, o których mo-
wa w § 6 pkt 1 i 2, nie przys∏ugujà w wy-
padkach, gdy odleg∏oÊç od miejscowoÊci
w której s´dzia delegowany ma miejsce
sta∏ego zamieszkania do miejscowoÊci
delegowania nie przekracza 60 km, chyba
˝e organ powo∏any do kierowania jed-
nostkà do której delegowanie nast´puje,
na wniosek s´dziego delegowanego
uzna, ˝e nie jest celowy codzienny dojazd
s´dziego delegowanego do miejscowo-
Êci delegowania.

§ 6b. S´dzia delegowany, o którym mowa
w § 6a, któremu nie przys∏ugujà Êwiad-
czenia i nale˝noÊci, o których mowa
w § 6 pkt 1 i 2, ma prawo do zwrotu kosz-
tów codziennych dojazdów do miejsco-
woÊci delegowania w wysokoÊci nie wy˝-
szej ni˝ równowartoÊç przejazdu Êrodka-
mi komunikacji kolejowej lub innym
Êrodkiem komunikacji publicznej,
z uwzgl´dnieniem przys∏ugujàcej s´dzie-
mu delegowanemu ulgi na dany Êrodek
transportu, bez wzgl´du na to, z jakiego
tytu∏u ulga ta przys∏uguje.”,

d) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. W razie delegowania s´dziego do sàdu
równorz´dnego, s´dziemu przys∏uguje
dodatek funkcyjny wizytatora sàdu okr´-
gowego.”, 

e) po § 7 dodaje si´ § 7a i 7b w brzmieniu:

„§ 7a. Je˝eli wymaga tego interes wymiaru
sprawiedliwoÊci, delegowanie s´dziego
w przypadkach, o których mowa

w § 1 pkt 1, mo˝e nastàpiç nawet bez je-
go zgody, na okres nie d∏u˝szy ni˝ szeÊç
miesi´cy. Delegowanie s´dziego bez je-
go zgody mo˝e byç powtórzone nie
wczeÊniej ni˝ po up∏ywie trzech lat. 

§ 7b. Delegowanie s´dziego w przypadkach,
o których mowa w § 1 pkt 2, mo˝e nastà-
piç nawet bez jego zgody, na okres nie
d∏u˝szy ni˝ trzy miesiàce w ciàgu roku.
Delegowanie s´dziego bez jego zgody
mo˝e byç powtórzone nie wczeÊniej ni˝
po up∏ywie dwóch lat.”;

27) po art. 77 dodaje si´ art. 77a w brzmieniu:

„Art. 77a. S´dziemu, delegowanemu do wykona-
nia czynnoÊci s∏u˝bowych w innej miej-
scowoÊci ni˝ miejscowoÊç w której znaj-
duje si´ jego miejsce s∏u˝bowe lub
miejsce delegowania, o którym mowa
w art. 77 § 1—3a, przys∏ugujà nale˝no-
Êci, okreÊlone w przepisach w sprawie
wysokoÊci oraz warunków ustalania na-
le˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi
zatrudnionemu w paƒstwowej lub sa-
morzàdowej jednostce sfery bud˝eto-
wej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na ob-
szarze kraju.”; 

28) w art. 78:

a) po § 1a dodaje si´ § 1b w brzmieniu:

„§ 1b. Do Ministerstwa SprawiedliwoÊci albo
Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sà-
dów Powszechnych i Prokuratury mo˝e
byç delegowany jedynie s´dzia wyró˝-
niajàcy si´ wysokim poziomem wiedzy
prawniczej oraz wykazujàcy znajomoÊç
problematyki w zakresie powierzanych
mu obowiàzków.”,

b) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Minister SprawiedliwoÊci po zasi´gni´ciu
opinii Krajowej Rady Sàdownictwa okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, tryb i szcze-
gó∏owe warunki delegowania s´dziów do
pe∏nienia obowiàzków w Ministerstwie
SprawiedliwoÊci, a tak˝e pe∏nienia czyn-
noÊci administracyjnych lub prowadzenia
zaj´ç szkoleniowych w Krajowym Cen-
trum Szkolenia Kadr Sàdów Powszech-
nych i Prokuratury oraz tryb i szczegó∏owe
warunki realizacji prawa do nieodp∏atnego
zakwaterowania i zwrotu kosztów za-
mieszkania w miejscu delegowania,
w tym maksymalnà wysokoÊç zwrotu
kosztów faktycznie poniesionych oraz wy-
sokoÊç miesi´cznego rycza∏tu, przy
uwzgl´dnieniu mo˝liwoÊci zró˝nicowania
jego wysokoÊci w zale˝noÊci od miejsco-
woÊci delegowania, a tak˝e tryb, szczegó-
∏owe warunki i zakres innych Êwiadczeƒ,
majàc na wzgl´dzie zakres Êwiadczeƒ
przys∏ugujàcych pracownikom odbywajà-
cym podró˝e s∏u˝bowe oraz czasowo prze-
noszonym.”;
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29) w art. 80: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. O zatrzymaniu s´dziego niezw∏ocznie po-

wiadamia si´ prezesa sàdu apelacyjnego
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zatrzy-
mania. Mo˝e on nakazaç natychmiastowe
zwolnienie zatrzymanego s´dziego. O fak-
cie zatrzymania s´dziego prezes sàdu ape-
lacyjnego niezw∏ocznie zawiadamia Krajo-
wà Rad´ Sàdownictwa, Ministra Sprawie-
dliwoÊci i Pierwszego Prezesa Sàdu Naj-
wy˝szego.”;

b) § 2c otrzymuje brzmienie:
„§ 2c. Sàd dyscyplinarny wydaje uchwa∏´ ze-

zwalajàcà na pociàgni´cie s´dziego do
odpowiedzialnoÊci karnej, je˝eli zachodzi
dostatecznie uzasadnione podejrzenie
pope∏nienia przez niego przest´pstwa.
Uchwa∏a zawiera rozstrzygni´cie
w przedmiocie zezwolenia na pociàgni´-
cie s´dziego do odpowiedzialnoÊci karnej
wraz z uzasadnieniem.”,

c) po § 2c dodaje si´ § 2d—2h w brzmieniu:
„§ 2d. Sàd dyscyplinarny rozpoznaje wniosek

o zezwolenie na pociàgni´cie s´dziego
do odpowiedzialnoÊci karnej w terminie
czternastu dni od dnia jego wp∏yni´cia
do sàdu dyscyplinarnego, z zastrze˝e-
niem art. 80a § 1.

§ 2e. Przed wydaniem uchwa∏y sàd dyscypli-
narny wys∏uchuje rzecznika dyscyplinar-
nego, a tak˝e s´dziego, przedstawiciela
organu lub osob´, którzy wnieÊli o ze-
zwolenie, je˝eli si´ stawià. Ich niesta-
wiennictwo nie wstrzymuje rozpoznania
wniosku.

§ 2f. S´dzia, którego dotyczy post´powanie
ma prawo wglàdu do dokumentów, które
zosta∏y za∏àczone do wniosku, chyba ˝e
prokurator, kierujàc wniosek do sàdu
dyscyplinarnego zastrzeg∏, ˝e dokumenty
te lub ich cz´Êç nie mogà byç s´dziemu
udost´pnione z uwagi na dobro post´po-
wania przygotowawczego.

§ 2g. W przypadku, o którym mowa w § 2f,
przewodniczàcy sàdu dyscyplinarnego
odmawia s´dziemu wglàdu do doku-
mentów w zakresie zastrze˝onym przez
prokuratora.

§ 2h. Je˝eli prokurator sk∏adajàc wniosek o ze-
zwolenie na pociàgni´cie s´dziego do
odpowiedzialnoÊci karnej wnosi jedno-
czeÊnie o zezwolenie na tymczasowe
aresztowanie s´dziego, uchwa∏a zezwa-
lajàca na pociàgni´cie s´dziego do odpo-
wiedzialnoÊci karnej obejmuje równie˝
zezwolenie na zatrzymanie s´dziego i za-
stosowanie tymczasowego aresztowa-
nia, chyba ˝e sàd dyscyplinarny postano-
wi inaczej.”,

d) § 3 uchyla si´;

30) po art. 80 dodaje si´ art. 80a—80d w brzmieniu:

„Art. 80a. § 1. Je˝eli s´dzia zosta∏ zatrzymany,
a prokurator sk∏adajàc wniosek
o zezwolenie na pociàgni´cie s´-
dziego do odpowiedzialnoÊci karnej
za pope∏nienie zbrodni lub wyst´p-
ku umyÊlnego, zagro˝onego karà
pozbawienia wolnoÊci, której górna
granica wynosi co najmniej 8 lat,
wnosi jednoczeÊnie o zezwolenie
na tymczasowe aresztowanie s´-
dziego, sàd dyscyplinarny rozpo-
znaje ten wniosek w terminie 24 go-
dzin od chwili jego wp∏yni´cia. Na
posiedzenie sàdu dyscyplinarnego
s´dziego doprowadza organ, który
dokona∏ jego zatrzymania. 

§ 2. Kopi´ wniosku, o którym mowa
w § 1, wraz z kopià dokumentów za-
∏àczonych do wniosku, prokurator
niezw∏ocznie dor´cza Pierwszemu
Prezesowi Sàdu Najwy˝szego.

§ 3. Wniesienie za˝alenia nie wstrzymu-
je wykonania zaskar˝onej uchwa∏y.
Jednak˝e Pierwszy Prezes Sàdu
Najwy˝szego, na wniosek s´dziego,
mo˝e wstrzymaç jej wykonanie
w cz´Êci dotyczàcej zezwolenia na
tymczasowe aresztowanie. W razie
wstrzymania wykonania uchwa∏y,
prokurator mo˝e wykonaç z udzia-
∏em s´dziego jedynie niezb´dne
czynnoÊci procesowe.

§ 4. S´dzia mo˝e z∏o˝yç wniosek
o wstrzymanie wykonania uchwa∏y
w cz´Êci dotyczàcej zezwolenia na
tymczasowe aresztowanie do pro-
toko∏u bezpoÊrednio po wydaniu
uchwa∏y zezwalajàcej na pociàgni´-
cie s´dziego do odpowiedzialnoÊci
karnej i zastosowanie tymczasowe-
go aresztowania. O uprawnieniu do
z∏o˝enia wniosku nale˝y s´dziego
pouczyç. 

§ 5. Kopi´ wniosku, o którym mowa
w § 4, wraz z kopià protoko∏u posie-
dzenia, sàd dyscyplinarny dor´cza
niezw∏ocznie Pierwszemu Prezeso-
wi Sàdu Najwy˝szego.

Art. 80b. § 1. W razie wszcz´cia post´powania
w sprawie o zbrodni´ lub wyst´pek
umyÊlny, zagro˝ony karà pozbawie-
nia wolnoÊci, której górna granica
wynosi co najmniej 8 lat, wniosek
o zezwolenie na zatrzymanie s´-
dziego sàd dyscyplinarny rozpozna-
je w terminie 24 godzin od chwili je-
go wp∏yni´cia do sàdu dyscyplinar-
nego.
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§ 2. Kopi´ wniosku o zezwolenie na za-
trzymanie s´dziego wraz z kopià do-
kumentów za∏àczonych do wnio-
sku, prokurator niezw∏ocznie dor´-
cza Pierwszemu Prezesowi Sàdu
Najwy˝szego. 

§ 3. W posiedzeniu sàdu uczestniczy
wy∏àcznie prokurator sk∏adajàcy
wniosek oraz rzecznik dyscyplinar-
ny.

§ 4. Uchwa∏a zawiera rozstrzygni´cie
w przedmiocie zezwolenia na za-
trzymanie s´dziego wraz z uzasad-
nieniem. Wniesienie za˝alenia nie
wstrzymuje wykonania zaskar˝onej
uchwa∏y.

§ 5. Sàd dyscyplinarny dor´cza uchwa∏´
w przedmiocie zezwolenia na za-
trzymanie s´dziego prokuratorowi
sk∏adajàcemu wniosek i rzecznikowi
dyscyplinarnemu.

§ 6. Uchwa∏´ sàdu dyscyplinarnego ze-
zwalajàcà na zatrzymanie s´dziego
dor´cza s´dziemu, przy zatrzyma-
niu, organ dokonujàcy zatrzymania.

Art. 80c. Do post´powania przed sàdem dyscy-
plinarnym o zezwolenie na tymczasowe
aresztowanie s´dziego, wobec którego
zosta∏a wydana uchwa∏a zezwalajàca na
pociàgni´cie do odpowiedzialnoÊci kar-
nej, stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 80a i 80b.

Art. 80d. § 1. W terminie siedmiu dni od dor´cze-
nia uchwa∏y odmawiajàcej zezwole-
nia na zatrzymanie s´dziego, zasto-
sowanie wobec niego tymczasowe-
go aresztowania albo pociàgni´cie
s´dziego do odpowiedzialnoÊci kar-
nej, organowi lub osobie, która
wnios∏a o zezwolenie oraz rzeczni-
kowi dyscyplinarnemu przys∏uguje
za˝alenie do sàdu dyscyplinarnego
drugiej instancji. W tym samym ter-
minie s´dziemu przys∏uguje za˝ale-
nie na uchwa∏´ zezwalajàcà na za-
trzymanie, zastosowanie tymczaso-
wego aresztowania albo pociàgni´-
cie go do odpowiedzialnoÊci karnej.
Poza tym do post´powania przed
sàdem dyscyplinarnym w spra-
wach o zezwolenie na zatrzymanie
s´dziego, zastosowanie wobec nie-
go tymczasowego aresztowania al-
bo pociàgni´cie s´dziego do odpo-
wiedzialnoÊci karnej stosuje si´
przepisy o post´powaniu dyscypli-
narnym.

§ 2. W sprawach, o których mowa
w art. 80a i art. 80b przepisu art. 110
§ 3 zdanie drugie nie stosuje si´.”;

31) w art. 91:

a) w § 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie zasadnicze w stawce podsta-
wowej wynosi co najmniej 120 % wynagrodze-
nia zasadniczego w stawce podstawowej dla
bezpoÊrednio ni˝szego stanowiska s´dziow-
skiego.”,

b) § 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„§ 3. Wynagrodzenie zasadnicze s´dziego pod-
wy˝sza si´ do wysokoÊci stawki pierwszej
awansowej po pi´ciu latach pracy na da-
nym stanowisku s´dziowskim lub na in-
nym, odpowiednio równorz´dnym, stano-
wisku s´dziego lub prokuratora. Okres ten
ulega wyd∏u˝eniu o trzy lata w razie ukara-
nia s´dziego w tym czasie, a tak˝e w okre-
sie zajmowania stanowiska prokuratora,
karà dyscyplinarnà lub dwukrotnego wy-
tkni´cia uchybienia, o którym mowa
w art. 40, wzgl´dnie dwukrotnego zwróce-
nia uwagi w trybie okreÊlonym w art. 37
§ 4.

§ 4. Wynagrodzenie zasadnicze s´dziego ule-
ga podwy˝szeniu do stawki drugiej awan-
sowej po pi´ciu 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 awanso-
wej. Przepis § 3 zdanie drugie stosuje
si´.”;

32) po art. 94b dodaje si´ art. 94c w brzmieniu:

„Art. 94c. § 1. Prezes sàdu, oraz na jego wniosek
Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
sà uprawnieni do kontrolowania
prawid∏owoÊci wykorzystywania
przez s´dziego zwolnienia lekarskie-
go od pracy z powodu choroby
zgodnie z jego celem.

§ 2. Na wniosek prezesa sàdu Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych jest
uprawniony do kontrolowania pra-
wid∏owoÊci i zasadnoÊci udzielenia
s´dziom zwolnienia lekarskiego od
pracy z powodu choroby.

§ 3. S´dzia wykonujàcy w okresie orze-
czonej niezdolnoÊci do pracy prac´
zarobkowà, w tym w sposób okre-
Êlony w art. 86 § 1 i 2, lub wykorzy-
stujàcy zwolnienie lekarskie od pra-
cy z powodu choroby niezgodnie
z jego celem traci prawo do wyna-
grodzenia za ca∏y okres tego zwol-
nienia.

§ 4. S´dzia traci prawo do wynagrodze-
nia w razie odmowy poddania si´
badaniom kontrolnym lub w razie
niedostarczenia dokumentacji me-
dycznej lekarzowi orzecznikowi Za-
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k∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych od
dnia nast´pujàcego po up∏ywie wy-
znaczonego terminu badania lub po
up∏ywie wyznaczonego terminu do-
starczenia dokumentacji medycz-
nej. Utrat´ wynagrodzenia stwier-
dza prezes sàdu.

§ 5. Koszty post´powaƒ kontrolnych po-
krywa Skarb Paƒstwa ze Êrodków
pozostajàcych w dyspozycji Mini-
stra SprawiedliwoÊci.

§ 6. W zakresie dotyczàcym kontrolowa-
nia prawid∏owoÊci wykorzystania
zwolnienia lekarskiego, kontrolowa-
nia prawid∏owoÊci zwolnienia lekar-
skiego, zasad utraty prawa do wy-
nagrodzenia, o których mowa w § 1,
2 i 4 stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy o Êwiadczeniach pieni´˝nych
z ubezpieczenia spo∏ecznego w ra-
zie choroby i macierzyƒstwa.”;

33) art. 105 otrzymuje brzmienie:

„Art. 105. § 1. Do s´dziów w stanie spoczynku sto-
suje si´ odpowiednio art. 84 § 3,
art. 86 i 96. 

§ 2. S´dzia w stanie spoczynku mo˝e
jednak wykonywaç w sàdzie albo
w Ministerstwie SprawiedliwoÊci
funkcj´ wizytatora. W takim przy-
padku s´dziego w stanie spoczynku
zatrudnia si´ na podstawie umowy
cywilnoprawnej, za wynagrodze-
niem nie wy˝szym ni˝ stawka do-
datku funkcyjnego dla wizytatora,
w maksymalnej wysokoÊci, powi´k-
szona o sk∏adk´ na ubezpieczenie
spo∏eczne, a w razie wykonywania
tej funkcji w Ministerstwie Sprawie-
dliwoÊci, wynagrodzenie to mo˝e
byç podwy˝szone o wysokoÊç do-
datku, o którym mowa w art. 78 § 3.
Przepisy art. 77 § 5 i art. 94a i 94b
stosuje si´ odpowiednio.”; 

34) w art. 110 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Sàdy dyscyplinarne sà ponadto w∏aÊciwe do
orzekania w sprawach, o których mowa
w art. 37 § 4a, art. 75 § 2 pkt 3 oraz
w art. 80—80c.”;

35) w art. 114 § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. W terminie siedmiu dni od dnia dor´czenia
postanowienia, o którym mowa w § 5, lub
postanowienia o umorzeniu post´powania
dyscyplinarnego, obwinionemu, organowi,
który z∏o˝y∏ wniosek o wszcz´cie post´powa-
nia dyscyplinarnego i w∏aÊciwemu kolegium
s∏u˝y za˝alenie do sàdu dyscyplinarnego.”;

36) w art. 124 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Po up∏ywie pi´ciu lat od uprawomocnienia
si´ wyroku orzekajàcego kar´ przewidzianà

w art. 109 § 1 pkt 1—4 Minister Sprawiedli-
woÊci zarzàdza usuni´cie odpisu wyroku
z akt osobowych, je˝eli w tym okresie nie wy-
dano przeciwko ukaranemu innego wyroku
skazujàcego. W takim przypadku dopuszczal-
ne jest tylko jednoczesne usuni´cie z akt oso-
bowych s´dziego odpisów wszystkich wyro-
ków skazujàcych.”;

37) art. 130 otrzymuje brzmienie:

„Art. 130. § 1. Je˝eli s´dziego zatrzymano z powo-
du schwytania na goràcym uczynku
pope∏nienia przest´pstwa umyÊlne-
go albo je˝eli ze wzgl´du na rodzaj
czynu dokonanego przez s´dziego
powaga sàdu lub istotne interesy
s∏u˝by wymagajà natychmiastowe-
go odsuni´cia go od wykonywania
obowiàzków s∏u˝bowych, prezes
sàdu albo Minister SprawiedliwoÊci
mogà zarzàdziç natychmiastowà
przerw´ w czynnoÊciach s∏u˝bo-
wych s´dziego a˝ do czasu wydania
uchwa∏y przez sàd dyscyplinarny,
nie d∏u˝ej ni˝ na miesiàc.

§ 2. Je˝eli s´dzia, o którym mowa w § 1,
pe∏ni funkcj´ prezesa sàdu, zarzà-
dzenie przerwy w czynnoÊciach
s∏u˝bowych nale˝y do Ministra
SprawiedliwoÊci.

§ 3. O wydaniu zarzàdzenia, o którym
mowa w § 1, prezes sàdu albo Mini-
ster SprawiedliwoÊci, w terminie
trzech dni od dnia jego wydania, za-
wiadamia sàd dyscyplinarny, który
niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ przed
up∏ywem terminu, na który przerwa
zosta∏a zarzàdzona, wydaje uchwa-
∏´ o zawieszeniu s´dziego w czyn-
noÊciach s∏u˝bowych albo uchyla
zarzàdzenie o przerwie w wykony-
waniu tych czynnoÊci. Sàd dyscypli-
narny zawiadamia s´dziego o po-
siedzeniu, je˝eli uzna to za celo-
we.”;

38) w art. 131 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W przypadkach przewidzianych w art. 37 § 4a
lub w art. 75 § 2 pkt 3 oraz w sprawie zawie-
szenia s´dziego w czynnoÊciach s∏u˝bowych
lub uchylenia zarzàdzenia o przerwie w wy-
konywaniu czynnoÊci, o której mowa
w art. 130 § 1, sàd dyscyplinarny wydaje
uchwa∏´ po wys∏uchaniu rzecznika dyscypli-
narnego. Wys∏uchuje tak˝e s´dziego, je˝eli
stawi∏ si´ na posiedzenie.”;

39) w art. 134 po § 4 dodaje si´ § 4a i 4b w brzmieniu:

„§ 4a. Minister SprawiedliwoÊci zasi´ga informa-
cji z Krajowego Rejestru Karnego oraz zwra-
ca si´ do Komendanta G∏ównego Policji
o nades∏anie informacji o kandydacie na
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asesora sàdowego, zawierajàcej istotne dla
oceny spe∏niania wymogu nieskazitelnego
charakteru, dane o:

1) zachowaniach Êwiadczàcych o narusze-
niu przez niego porzàdku prawnego,

2) kontaktach ze Êrodowiskami przest´pczy-
mi lub grupami Êrodowiskowymi patolo-
gii spo∏ecznej i o charakterze tych kontak-
tów,

3) okolicznoÊciach wskazujàcych na uzale˝-
nienie od alkoholu, Êrodków odurzajà-
cych lub substancji psychotropowych. 

§ 4b. Minister SprawiedliwoÊci w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw 
wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owy sposób i tryb uzyski-
wania i sporzàdzania informacji przez Ko-
mendanta G∏ównego Policji o kandydacie
na stanowisko asesora sàdowego, majàc
na wzgl´dzie sprawnoÊç uzyskiwania infor-
macji, dba∏oÊç o ochron´ dóbr osobistych
kandydatów oraz innych praw i wolnoÊci
chronionych konstytucyjnie, a tak˝e potrze-
b´ oceny spe∏nienia przez kandydata wa-
runku nieskazitelnoÊci charakteru.”;

40) w art. 142:

a) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Prezes sàdu apelacyjnego przed miano-
waniem aplikanta sàdowego zwraca si´
do w∏aÊciwego komendanta wojewódz-
kiego Policji o nades∏anie informacji
o kandydacie oraz zasi´ga informacji
z Krajowego Rejestru Karnego.”,

b) po § 5 dodaje si´ § 6 w brzmieniu:

„§ 6. Minister SprawiedliwoÊci w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw 
wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, sposób i tryb oraz zakres uzyskiwa-
nia informacji przez komendanta woje-
wódzkiego Policji o kandydacie na stanowi-
sko aplikanta sàdowego oraz wzór kwestio-
nariusza tej informacji, majàc na wzgl´dzie
charakter i miejsce pracy oraz prawa i wol-
noÊci chronione konstytucyjnie.”;

41) w art. 147 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W sàdach rejonowych i okr´gowych do wy-
konywania okreÊlonych w ustawach czynno-
Êci nale˝àcych do sàdów w zakresie ochrony
prawnej zatrudniani sà referendarze sàdowi
i starsi referendarze sàdowi, zwani dalej „re-
ferendarzami”.”;

42) w art. 148:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Referendarze i asystenci s´dziów podlega-
jà okresowym ocenom kwalifikacyjnym
dokonywanym przez w∏aÊciwego prezesa
sàdu, obejmujàcym jakoÊç i terminowoÊç

wykonywania zadaƒ, przestrzeganie dys-
cypliny pracy, efektywnoÊç wykorzystania
czasu pracy oraz realizacj´ doskonalenia
zawodowego.”,

b) po § 2 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe za-
sady i tryb dokonywania okresowych ocen
kwalifikacyjnych referendarzy i asysten-
tów s´dziów. W rozporzàdzeniu nale˝y
okreÊliç terminy dokonywania ocen, spo-
sób ich wyra˝ania i podawania do wiado-
moÊci osobom ocenianym oraz uwzgl´d-
niç prawo osób ocenianych do kwestiono-
wania dokonanych ocen.”;

43) art. 149—151 otrzymujà brzmienie:

„Art. 149. § 1. Na stanowisko referendarza sàdo-
wego mo˝e byç mianowany ten,
kto:

1) posiada obywatelstwo polskie
i korzysta z pe∏ni praw cywilnych
i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukoƒczy∏ wy˝sze studia prawni-
cze w Polsce i uzyska∏ tytu∏ magi-
stra lub zagraniczne uznane
w Polsce,

4) ukoƒczy∏ 24 lata,

5) odby∏ aplikacj´ referendarskà
i z∏o˝y∏ egzamin referendarski al-
bo odby∏ aplikacj´ sàdowà, pro-
kuratorskà, notarialnà, adwokac-
kà lub radcowskà i z∏o˝y∏ odpo-
wiedni egzamin, albo z∏o˝y∏ egza-
min referendarski.

§ 2. Aplikacja referendarska trwa rok
i koƒczy si´ egzaminem referendar-
skim.

Art. 150. § 1. Na stanowisko starszego referenda-
rza sàdowego mo˝e byç mianowa-
ny referendarz sàdowy, który zaj-
mowa∏ stanowisko referendarza sà-
dowego przez co najmniej dziesi´ç
lat, nie by∏ karany za przewinienia
dyscyplinarne, a tak˝e uzyskiwa∏
pozytywne okresowe oceny kwalifi-
kacyjne.

§ 2. Stosunek pracy z referendarzem na-
wiàzuje si´ na podstawie mianowa-
nia, z dniem okreÊlonym w akcie
mianowania.

§ 3. Referendarza mianuje i rozwiàzuje
z nim stosunek pracy Minister Spra-
wiedliwoÊci na wniosek prezesa sà-
du okr´gowego. Prezes sàdu okr´-
gowego, przed wystàpieniem
z wnioskiem o mianowanie referen-
darza sàdowego, zasi´ga informacji
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z Krajowego Rejestru Karnego oraz
zwraca si´ do w∏aÊciwego komen-
danta wojewódzkiego Policji o na-
des∏anie informacji o kandydacie
zawierajàcej istotne dla oceny spe∏-
niania wymogu nieskazitelnego
charakteru, dane o:

1) zachowaniach Êwiadczàcych
o naruszeniu przez niego porzàd-
ku prawnego,

2) kontaktach ze Êrodowiskami
przest´pczymi lub grupami Êro-
dowiskowymi patologii spo∏ecz-
nej i o charakterze tych kontak-
tów,

3) okolicznoÊciach wskazujàcych na
uzale˝nienie od alkoholu, Êrod-
ków odurzajàcych lub substancji
psychotropowych.

§ 4. Przed podj´ciem pracy referendarz
sàdowy sk∏ada Êlubowanie wobec
prezesa sàdu okr´gowego wed∏ug
nast´pujàcej roty:

„Âlubuj´ uroczyÊcie na powierzo-
nym mi stanowisku referendarza
s∏u˝yç wiernie Rzeczypospolitej Pol-
skiej, sumiennie i starannie wyko-
nywaç obowiàzki urz´dowe, prze-
strzegaç prawa, kierowaç si´ zasa-
dami godnoÊci i uczciwoÊci oraz do-
chowaç tajemnicy paƒstwowej
i s∏u˝bowej.”; sk∏adajàcy Êlubowa-
nie mo˝e dodaç zwrot: „Tak mi do-
pomó˝ Bóg.”.

Art. 151. § 1. W zakresie wykonywanych obo-
wiàzków referendarz jest niezale˝ny
co do treÊci wydawanych orzeczeƒ
i zarzàdzeƒ okreÊlonych w usta-
wach.

§ 2. Referendarze zatrudnieni na obsza-
rze tego samego sàdu okr´gowego
co najmniej raz w roku odbywajà
zebranie referendarzy okr´gu. Ze-
branie zwo∏uje prezes sàdu okr´go-
wego.

§ 3. Zebranie referendarzy okr´gu zaj-
muje stanowisko we wszystkich
sprawach istotnych dla wykonywa-
nia zadaƒ przez referendarzy, wy-
biera na okres kadencji przedstawi-
ciela, reprezentuje referendarzy
okr´gu wobec organów sàdu okr´-
gowego. Przewodniczàcym zebra-
nia referendarzy okr´gu jest refe-
rendarz najstarszy wiekiem.”;

44) po art. 151 dodaje si´ art. 151a i 151b w brzmieniu:

Art. 151a. § 1. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e
przenieÊç referendarza na jego
wniosek lub za jego zgodà na inne
miejsce s∏u˝bowe.

§ 2. Zgoda referendarza na przeniesie-
nie na inne miejsce s∏u˝bowe nie
jest wymagana w przypadku:

1) zniesienia stanowiska wywo∏a-
nego zmianà w organizacji sà-
downictwa lub zniesienia dane-
go sàdu lub wydzia∏u albo prze-
niesienia siedziby sàdu,

2) niedopuszczalnoÊci zajmowania
stanowiska referendarza w da-
nym sàdzie wskutek zawarcia
zwiàzku ma∏˝eƒskiego albo po-
wstania stosunku powinowac-
twa, o którym mowa w art. 6,

3) gdy wymaga tego wzglàd na po-
wag´ stanowiska referendarza,
na wniosek kolegium w∏aÊciwe-
go sàdu okr´gowego.

§ 3. Do przeniesienia referendarza na
inne miejsce s∏u˝bowe przepis
art. 76 stosuje si´ odpowiednio. 

§ 4. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e de-
legowaç referendarza, za jego zgo-
dà:

1) do pe∏nienia czynnoÊci referen-
darza w innym sàdzie,

2) do pe∏nienia czynnoÊci admini-
stracyjnych w Ministerstwie
SprawiedliwoÊci

— na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy
ni˝ dwa lata, albo na czas nieokre-
Êlony. 

§ 5. Je˝eli wymaga tego interes wymia-
ru sprawiedliwoÊci delegowanie re-
ferendarza w przypadkach, o któ-
rych mowa w § 4 pkt 1, mo˝e nastà-
piç nawet bez jego zgody, na okres
nie d∏u˝szy ni˝ szeÊç miesi´cy. De-
legowanie referendarza bez jego
zgody mo˝e byç powtórzone nie
wczeÊniej ni˝ po up∏ywie trzech lat. 

§ 6. W okresie delegowania referendarz
ma prawo do wynagrodzenia za-
sadniczego przys∏ugujàcego na je-
go stanowisku oraz dodatku za d∏u-
goletnià prac´. Przepisy art. 77
§ 4 i 6 oraz art. 78 § 3 stosuje si´ od-
powiednio. W razie delegowania
referendarza do innego sàdu bez je-
go zgody lub na okres d∏u˝szy ni˝
szeÊç miesi´cy, referendarzowi
przys∏uguje dodatek w wysokoÊci
10 % wynagrodzenia zasadnicze-
go.

§ 7. Rozwiàzanie stosunku pracy z refe-
rendarzem mo˝e nastàpiç w drodze
wypowiedzenia w razie:

1) otrzymania ujemnej oceny kwa-
lifikacyjnej, potwierdzonej po-
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nownà ujemnà ocenà, dokonanà
nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie
trzech miesi´cy,

2) zniesienia sàdu lub jego reorga-
nizacji, powodujàcej utrat´ mo˝-
liwoÊci dalszego zatrudnienia re-
ferendarza,

3) uznania przez lekarza orzecznika
Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych za trwale niezdolnego do
pe∏nienia obowiàzków referen-
darza,

4) nabycia prawa do emerytury,
5) skazania referendarza za prze-

st´pstwo inne ni˝ wymienione
w § 13.

§ 8. W razie rozwiàzania stosunku pracy
z referendarzem na podstawie § 7
pkt 2, w okresie mi´dzy ustaniem
zatrudnienia w likwidowanym lub
reorganizowanym sàdzie a podj´-
ciem pracy lub dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, referendarzowi przys∏uguje
Êwiadczenie pieni´˝ne ze Êrodków
bud˝etu paƒstwa przez okres nie
d∏u˝szy ni˝ szeÊç miesi´cy, obliczo-
ne jak ekwiwalent pieni´˝ny za
urlop wypoczynkowy; Êwiadczenie
to nie przys∏uguje referendarzowi,
który naby∏ prawo do emerytury.

§ 9. Referendarz mo˝e wypowiedzieç
stosunek pracy.

§ 10. Okres wypowiedzenia wynosi trzy
miesiàce.

§ 11. Stosunek pracy z referendarzem
mo˝e byç rozwiàzany za porozu-
mieniem stron.

§ 12. W razie wszcz´cia przeciwko refe-
rendarzowi post´powania karnego
lub post´powania dyscyplinarnego
Minister SprawiedliwoÊci mo˝e za-
wiesiç referendarza w czynnoÊciach
s∏u˝bowych, z obni˝eniem w grani-
cach od 25 % do 50 % wysokoÊci
jego wynagrodzenia na czas trwa-
nia tego zawieszenia. Je˝eli post´-
powanie dyscyplinarne lub post´-
powanie karne zosta∏o umorzone
lub zakoƒczy∏o si´ uniewinnieniem,
referendarzowi wyp∏aca si´ zatrzy-
mane wynagrodzenie.

§ 13. W razie utraty obywatelstwa pol-
skiego lub skazania za umyÊlnie po-
pe∏nione przest´pstwo Êcigane
z urz´du lub przest´pstwo skarbo-
we, stosunek pracy z referendarzem
rozwiàzuje si´ bez wypowiedzenia.
Stosunek pracy z referendarzem
mo˝e byç rozwiàzany bez wypowie-
dzenia z przyczyn okreÊlonych
w art. 53 Kodeksu pracy.

Art. 151b. § 1. Wynagrodzenie zasadnicze referen-
darza sàdowego wynosi 75 % wy-
nagrodzenia zasadniczego w staw-
ce podstawowej s´dziego sàdu re-
jonowego, powi´kszonego o nale˝-
nà sk∏adk´ z tytu∏u ubezpieczenia
spo∏ecznego. Po siedmiu latach
pracy na stanowisku referendarza
sàdowego wynagrodzenie zasadni-
cze podwy˝sza si´ do wysokoÊci
75 % wynagrodzenia zasadniczego
w stawce pierwszej awansowej s´-
dziego sàdu rejonowego, powi´k-
szonego o nale˝nà sk∏adk´ z tytu∏u
ubezpieczenia spo∏ecznego, a po
dalszych siedmiu latach pracy — do
wysokoÊci 75 % wynagrodzenia za-
sadniczego w drugiej stawce awan-
sowej s´dziego sàdu rejonowego,
powi´kszonego o nale˝nà sk∏adk´
z tytu∏u ubezpieczenia spo∏ecznego.

§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze starsze-
go referendarza sàdowego wynosi
85 % wynagrodzenia zasadniczego
w pierwszej stawce awansowej s´-
dziego sàdu rejonowego, powi´k-
szonego o nale˝nà sk∏adk´ z tytu∏u
ubezpieczenia spo∏ecznego. Po
siedmiu latach pracy na stanowisku
starszego referendarza sàdowego
wynagrodzenie zasadnicze pod-
wy˝sza si´ do wysokoÊci 85 % wy-
nagrodzenia zasadniczego w dru-
giej stawce awansowej s´dziego
sàdu rejonowego, powi´kszonego
o nale˝nà sk∏adk´ z tytu∏u ubezpie-
czenia spo∏ecznego. 

§ 3. Do referendarzy stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 45 § 1, art. 47,
82a, 87—89, 92, 93 oraz art. 97
§ 1 i 2. 

§ 4. W sprawach nieuregulowanych
w ustawie do referendarzy stosuje
si´ odpowiednio przepisy o pra-
cownikach sàdów i prokuratury.”;

45) art. 152 otrzymuje brzmienie:

„Art. 152. § 1. Za naruszenie swoich obowiàzków,
w tym za oczywistà i ra˝àcà obraz´
przepisów prawa i uchybienie god-
noÊci stanowiska, referendarz po-
nosi odpowiedzialnoÊç dyscyplinar-
nà.

§ 2. Karami dyscyplinarnymi sà:

1) nagana,

2) nagana z ostrze˝eniem,

3) nagana z obni˝eniem wynagro-
dzenia zasadniczego o 10 % na
okres dwóch lat,

4) wydalenie z pracy.
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§ 3. W sprawach dyscyplinarnych refe-
rendarzy orzekajà komisje dyscypli-
narne.

§ 4. Komisje dyscyplinarne powo∏ujà
prezesi sàdów okr´gowych do roz-
patrywania w pierwszej instancji
spraw dyscyplinarnych referendarzy
zatrudnionych w okr´gu sàdowym.

§ 5. Minister SprawiedliwoÊci powo∏uje
komisj´ dyscyplinarnà do rozpatry-
wania spraw dyscyplinarnych refe-
rendarzy w drugiej instancji.

§ 6. Do sk∏adu komisji dyscyplinarnych,
o których mowa w § 4 i 5, powo∏uje
si´ referendarzy.

§ 7. Za przewinienia mniejszej wagi re-
ferendarz ponosi odpowiedzialnoÊç
porzàdkowà. Karà porzàdkowà wy-
mierzanà przez prezesa sàdu jest
upomnienie.

§ 8. W zakresie nieuregulowanym
w ustawie do odpowiedzialnoÊci
dyscyplinarnej i porzàdkowej refe-
rendarzy stosuje si´ odpowiednio
przepisy o odpowiedzialnoÊci dys-
cyplinarnej i porzàdkowej urz´dni-
ków paƒstwowych mianowanych.”;

46) w art. 153:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Aplikanta referendarskiego mianuje na
czas okreÊlony, oznaczony w art. 149 § 2,
i zwalnia prezes sàdu okr´gowego. Miano-
wanie aplikanta referendarskiego nast´-
puje po przeprowadzeniu konkursu przez
prezesa sàdu apelacyjnego. Prezes sàdu
okr´gowego przed mianowaniem aplikan-
ta referendarskiego zasi´ga informacji
z Krajowego Rejestru Karnego oraz zwra-
ca si´ do w∏aÊciwego komendanta woje-
wódzkiego Policji o nades∏anie informacji
o kandydacie zawierajàcej istotne dla oce-
ny spe∏niania wymogu nieskazitelnego
charakteru, dane o:

1) zachowaniach Êwiadczàcych o narusze-
niu przez niego porzàdku prawnego,

2) kontaktach ze Êrodowiskami przest´p-
czymi lub grupami Êrodowiskowymi
patologii spo∏ecznej i o charakterze
tych kontaktów,

3) okolicznoÊciach wskazujàcych na uza-
le˝nienie od alkoholu, Êrodków odurza-
jàcych lub substancji psychotropo-
wych.”,

b) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Minister SprawiedliwoÊci w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób i tryb uzyskiwania in-

formacji przez komendanta wojewódz-
kiego Policji o kandydacie na stanowisko
aplikanta referendarskiego i referendarza
sàdowego oraz wzór kwestionariusza tej
informacji, majàc na wzgl´dzie charakter
i miejsce pracy oraz prawa i wolnoÊci
chronione konstytucyjnie.”;

47) w art. 155: 

a) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Prezes sàdu przed zatrudnieniem asysten-
ta s´dziego zasi´ga informacji z Krajowe-
go Rejestru Karnego oraz zwraca si´ do
w∏aÊciwego komendanta wojewódzkiego
Policji o nades∏anie informacji o kandyda-
cie zawierajàcej istotne dla oceny spe∏nia-
nia wymogu nieskazitelnego charakteru,
dane o:

1) zachowaniach Êwiadczàcych o narusze-
niu przez niego porzàdku prawnego,

2) kontaktach ze Êrodowiskami przest´p-
czymi lub grupami Êrodowiskowymi
patologii spo∏ecznej i o charakterze
tych kontaktów,

3) okolicznoÊciach wskazujàcych na uzale˝-
nienie od alkoholu, Êrodków odurzajà-
cych lub substancji psychotropowych.”,

b) po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Minister SprawiedliwoÊci w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owy sposób i tryb
uzyskiwania informacji przez komendan-
ta wojewódzkiego Policji o osobie ubie-
gajàcej si´ o zatrudnienie na stanowisku
asystenta s´dziego oraz wzór kwestiona-
riusza informacji, majàc na wzgl´dzie
charakter i miejsce pracy, sprawnoÊç
uzyskiwania informacji, dba∏oÊç o ochro-
n´ dóbr osobistych kandydatów oraz ich
praw i wolnoÊci chronionych konstytu-
cyjnie.”;

48) po art. 155 dodaje si´ art. 155a w brzmieniu:

„Art. 155a. § 1. W∏aÊciwy prezes sàdu, okreÊlony
w art. 5 ustawy z dnia 18 grud-
nia 1998 r. o pracownikach sàdów
i prokuratury (Dz. U. z 1998 r.
Nr 162, poz. 1125, z póên. zm.3)),
zwany dalej „prezesem”, organi-
zuje w drodze konkursu nabór
kandydatów na stanowisko asy-
stenta s´dziego.

§ 2. Prezes informuje o konkursie przez
umieszczenie og∏oszenia w miej-
scu powszechnie dost´pnym

Dziennik Ustaw Nr 136 — 9968 — Poz. 959

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 432 i 433
i Nr 102, poz. 690.



w siedzibie sàdu, we w∏aÊciwym
ze wzgl´du na siedzib´ sàdu urz´-
dzie pracy, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz mo˝e poinformo-
waç w inny sposób, w szczególno-
Êci przez umieszczenie og∏oszenia
w prasie.

§ 3. Konkurs przeprowadza komisja
konkursowa powo∏ana przez pre-
zesa.

§ 4. Konkurs ma na celu sprawdzenie
wiedzy, umiej´tnoÊci, predyspozy-
cji oraz zdolnoÊci ogólnych kandy-
datów, niezb´dnych do wykony-
wania obowiàzków asystenta s´-
dziego.

§ 5. Komisja konkursowa po przepro-
wadzeniu konkursu, w oparciu
o jego wyniki, mo˝e wy∏oniç rezer-
wowà list´ kandydatów na wypa-
dek zaistnienia mo˝liwoÊci zatrud-
nienia wi´kszej liczby osób lub re-
zygnacji kandydata.

§ 6. Warunkiem ubiegania si´ o za-
trudnienie w sàdzie jest z∏o˝enie
przez osob´ ubiegajàcà si´ o przy-
j´cie na stanowisko asystenta s´-
dziego oÊwiadczenia, ˝e nie jest
prowadzone przeciwko niej post´-
powanie o przest´pstwo Êcigane
z oskar˝enia publicznego lub prze-
st´pstwo skarbowe.

§ 7. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó-
∏owy sposób i tryb przeprowadza-
nia konkursów na stanowisko asy-
stenta s´dziego, w szczególnoÊci
sk∏ad komisji konkursowych oraz
sposób i tryb ich dzia∏ania, etapy
i przebieg konkursu, a tak˝e zakres
i sposób udost´pniania informacji
kandydatowi, majàc na uwadze
w∏aÊciwy dobór kadry asystentów
w sàdach.”;

49) po dziale IV dodaje si´ dzia∏ IVa w brzmieniu:

„Dzia∏ IVa

Przetwarzanie danych osobowych

Art. 175a. § 1. Minister SprawiedliwoÊci przetwa-
rza dane osobowe asesorów sàdo-
wych, s´dziów, s´dziów w stanie
spoczynku, referendarzy, dyrekto-
rów i kierowników finansowych sà-
dów oraz ich zast´pców.

§ 2. Do przetwarzania danych osobo-
wych, o których mowa w § 1, prze-
pis art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-

nych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, z póên. zm.4)) sto-
suje si´ odpowiednio.”;

50) w art. 177 uchyla si´ § 3;

51) w art. 178 po § 4 dodaje si´ § 5 w brzmieniu:

„§ 5. W zakresie wykonywania bud˝etu w cz´Êci
odpowiadajàcej sàdom powszechnym Mini-
strowi SprawiedliwoÊci przys∏ugujà upraw-
nienia ministra w∏aÊciwego do spraw finan-
sów publicznych.”;

52) w art. 179 § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe zasady prowadzenia go-
spodarki finansowej i dzia∏alnoÊci inwesty-
cyjnej sàdów, w tym:
1) zasady dysponowania Êrodkami bud˝etu

sàdownictwa, ustanawiania dysponentów
Êrodków oraz okreÊlenie ich zadaƒ i kom-
petencji,

2) zasady i tryb opracowywania planów 
finansowych sàdów,

3) zasady i tryb dokonywania zmian w pla-
nach finansowych sàdów,

4) uruchamianie Êrodków bud˝etowych,
5) rachunki bankowe sàdów,
6) rozliczenia w okresie przejÊciowym po za-

koƒczeniu roku bud˝etowego,
7) tryb pobierania dochodów i dokonywania

wydatków sàdów,
8) sprawozdawczoÊç bud˝etowà i finanso-

wà,
9) prowadzenie dzia∏alnoÊci inwestycyjnej

sàdów
— z uwzgl´dnieniem koniecznoÊci prawid∏o-
wego gospodarowania Êrodkami publiczny-
mi i wymogów wynikajàcych z przepisów
o finansach publicznych.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o pro-
kuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z póên.
zm.5)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prokuratorami powszechnych jednostek orga-
nizacyjnych prokuratury sà prokuratorzy Pro-
kuratury Krajowej, prokuratur apelacyjnych,
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prokuratur apelacyjnych w prokuraturach
okr´gowych, prokuratur okr´gowych, prokura-
tur okr´gowych w prokuraturach rejonowych
i prokuratur rejonowych.”;

2) w art. 11:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prokurator Generalny zasi´ga od Komen-
danta G∏ównego Policji informacji o ka˝dym
z kandydatów do obj´cia stanowiska proku-
ratorskiego, z zastrze˝eniem ust. 4. Informa-
cje o kandydacie do obj´cia stanowiska pro-
kuratorskiego uzyskuje si´ i sporzàdza na
zasadach okreÊlonych dla informacji o kan-
dydacie do obj´cia stanowiska s´dziowskie-
go.”,

b) ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5. Przedstawiajàc informacj´, o której mowa
w ust. 3, Komendant G∏ówny Policji przeka-
zuje Prokuratorowi Generalnemu wszystkie
zebrane materia∏y s∏u˝àce do sporzàdzenia
informacji.

6. Prokurator Generalny, przed rozpatrzeniem
kandydatury, zawiadamia kandydata na sta-
nowisko prokuratorskie o treÊci informacji
uzyskanej od Komendanta G∏ównego Poli-
cji.”;

3) po art. 11 dodaje si´ art. 11a w brzmieniu:

„Art. 11a. 1. Powo∏anie na stanowiska prokurato-
ra prokuratury okr´gowej w prokura-
turze rejonowej i prokuratora proku-
ratury apelacyjnej w prokuraturze
okr´gowej nast´puje na wniosek pro-
kuratora, zaopiniowany przez kole-
gium w∏aÊciwej prokuratury apelacyj-
nej oraz przez kierownika jednostki
organizacyjnej wy˝szego stopnia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1,
wraz z wymaganymi opiniami, w∏a-
Êciwy prokurator apelacyjny przeka-
zuje Prokuratorowi Generalnemu. Je-
˝eli Prokurator Generalny nie
uwzgl´dni wniosku, z ponownym
wnioskiem o powo∏anie mo˝na wy-
stàpiç po up∏ywie trzech lat od daty
odmownej decyzji Prokuratora Gene-
ralnego.

3. Z wnioskiem mo˝e wystàpiç równie˝
prokurator bezpoÊrednio prze∏o˝ony.
Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowied-
nio.

4. Prokurator prokuratury okr´gowej
w prokuraturze rejonowej pe∏ni s∏u˝-
b´ w prokuraturze rejonowej okreÊlo-
nej w akcie powo∏ania.

5. Prokurator prokuratury apelacyjnej
w prokuraturze okr´gowej pe∏ni s∏u˝-
b´ w prokuraturze okr´gowej okreÊlo-
nej w akcie powo∏ania.

6. Prokurator prokuratury okr´gowej
w prokuraturze rejonowej mo˝e zo-
staç delegowany do pe∏nienia obo-
wiàzków prokuratora w prokuraturze
okr´gowej, a prokurator prokuratury
apelacyjnej w prokuraturze okr´go-
wej do pe∏nienia obowiàzków proku-
ratora w prokuraturze apelacyjnej.

7. Stanowisko prokuratora prokuratury
okr´gowej w prokuraturze rejonowej
jest równorz´dne pod wzgl´dem wy-
nagrodzenia ze stanowiskiem proku-
ratora prokuratury okr´gowej, a sta-
nowisko prokuratora prokuratury
apelacyjnej w prokuraturze okr´go-
wej — ze stanowiskiem prokuratora
prokuratury apelacyjnej. Do prokura-
torów tych stosuje si´ przepisy art. 62
ust. 1a—1d.”;

4) w art. 14 po ust. 4 dodaje si´ ust. 5—7 w brzmie-
niu:

„5. Na stanowisko prokuratora prokuratury okr´-
gowej w prokuraturze rejonowej mo˝e byç po-
wo∏any prokurator prokuratury rejonowej, któ-
ry pe∏ni∏ s∏u˝b´ na zajmowanym stanowisku
co najmniej pi´tnaÊcie lat i po osiàgni´ciu dru-
giej stawki awansowej wynagrodzenia zasad-
niczego nie by∏ ukarany karà dyscyplinarnà,
ani nie otrzyma∏ wytkni´cia uchybienia, o któ-
rym mowa w art. 8 ust. 7.

6. Na stanowisko prokuratora prokuratury apela-
cyjnej w prokuraturze okr´gowej mo˝e byç po-
wo∏any prokurator prokuratury okr´gowej, któ-
ry pe∏ni∏ s∏u˝b´ na zajmowanym stanowisku co
najmniej pi´tnaÊcie lat i po osiàgni´ciu drugiej
stawki awansowej wynagrodzenia zasadnicze-
go nie by∏ ukarany karà dyscyplinarnà, ani nie
otrzyma∏ wytkni´cia uchybienia, o którym mo-
wa w art. 8 ust. 7.

7. Do okresów pe∏nienia s∏u˝by wskazanych
w ust. 5 i 6 wlicza si´ okresy pracy na stanowi-
sku prokuratora Instytutu Pami´ci Narodowej
— Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu.”;

5) po art. 14 dodaje si´ art. 14a w brzmieniu:

„Art. 14a. 1. Na stanowisko prokuratora Prokura-
tury Krajowej mo˝e byç powo∏any
ten, kto spe∏niajàc warunki do obj´cia
stanowiska prokuratora prokuratury
powszechnej ma co najmniej dziesi´-
cioletni sta˝ na stanowisku prokura-
tora lub s´dziego, w tym nie mniej ni˝
szeÊcioletni okres pracy na stanowi-
sku prokuratora prokuratury apela-
cyjnej i okr´gowej, Naczelnej Proku-
ratury Wojskowej, prokuratora woj-
skowej prokuratury okr´gowej lub
prokuratora Instytutu Pami´ci Naro-
dowej — Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, s´-
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dziego sàdu apelacyjnego lub okr´-
gowego bàdê wojskowego sàdu okr´-
gowego albo co najmniej przez okres
dwunastu lat przed powo∏aniem wy-
konywa∏ zawód adwokata, radcy
prawnego lub notariusza.

2. Na stanowisko prokuratora prokura-
tury apelacyjnej mo˝e byç powo∏any
ten, kto spe∏niajàc warunki do obj´cia
stanowiska prokuratora prokuratury
powszechnej ma co najmniej oÊmio-
letni sta˝ na stanowisku prokuratora
lub s´dziego, w tym nie mniej ni˝
czteroletni okres pracy na stanowisku
prokuratora prokuratury okr´gowej,
prokuratora wojskowej prokuratury
okr´gowej lub prokuratora Instytutu
Pami´ci Narodowej — Komisji Âciga-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu, s´dziego sàdu okr´gowego
lub wojskowego sàdu okr´gowego
albo co najmniej przez okres dziesi´-
ciu lat przed powo∏aniem wykonywa∏
zawód adwokata, radcy prawnego
lub notariusza. Wymagania odnoÊnie
sta˝u i okresu pracy nie dotyczà s´-
dziego sàdu apelacyjnego.

3. Na stanowisko prokuratora prokura-
tury okr´gowej mo˝e byç powo∏any
ten, kto spe∏niajàc warunki do obj´cia
stanowiska prokuratora prokuratury
powszechnej ma co najmniej cztero-
letni okres pracy na stanowisku pro-
kuratora prokuratury rejonowej, pro-
kuratora wojskowej prokuratury gar-
nizonowej, prokuratora Instytutu Pa-
mi´ci Narodowej — Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu, s´dziego sàdu powszechnego
lub wojskowego albo co najmniej
przez okres szeÊciu lat przed powo∏a-
niem wykonywa∏ zawód adwokata,
radcy prawnego lub notariusza.

4. Wymagany sta˝, o którym mowa
w ust. 1—3, nie dotyczy osób wskaza-
nych w art. 14 ust. 3 pkt 1.”;

6) w art. 50:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W uzasadnionych wypadkach, z uwagi na
potrzeby kadrowe powszechnych jedno-
stek organizacyjnych prokuratury, Prokura-
tor Generalny mo˝e delegowaç prokurato-
ra, bez jego zgody, na okres dwunastu mie-
si´cy w ciàgu roku do prokuratury majàcej
siedzib´ w miejscowoÊci, w której zamiesz-
kuje delegowany, lub do prokuratury
w miejscowoÊci, w której znajduje si´ pro-
kuratura b´dàca miejscem zatrudnienia
delegowanego.

1b. Do Ministerstwa SprawiedliwoÊci albo
Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sà-

dów Powszechnych i Prokuratury mo˝e
byç delegowany jedynie prokurator wyró˝-
niajàcy si´ wysokim poziomem wiedzy
prawniczej oraz wykazujàcy znajomoÊç
problematyki w zakresie powierzanych mu
obowiàzków.”,

b) po ust. 2a dodaje si´ ust. 2b w brzmieniu:
„2b. Do okresu delegowania, o którym mowa

w ust. 1, 1a i 2, nie wlicza si´ okresu, w któ-
rym prokurator delegowany nie pe∏ni∏ obo-
wiàzków s∏u˝bowych z powodu choroby.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prokurator delegowany do innej jednostki
organizacyjnej prokuratury, z wyjàtkiem
Prokuratury Krajowej, po szeÊciu miesià-
cach delegowania uzyskuje na pozosta∏y
okres delegacji prawo do wynagrodzenia
zasadniczego w stawce podstawowej, prze-
widzianego dla prokuratora tej jednostki.”,

d) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Po trzech miesiàcach delegowania do Biu-
ra do Spraw Przest´pczoÊci Zorganizowa-
nej Prokuratury Krajowej do czynnoÊci pro-
kuratorskich, na pozosta∏y okres delegacji
prokuratorowi prokuratury apelacyjnej
przys∏uguje wynagrodzenie w stawce pod-
stawowej takie jak prokuratorowi Prokura-
tury Krajowej, a prokuratorowi prokuratury
okr´gowej i rejonowej takie jak prokurato-
rowi prokuratury apelacyjnej, chyba ˝e do-
tychczasowe wynagrodzenie jest wy˝sze
od przys∏ugujàcego w Prokuraturze Krajo-
wej.

4b. W razie delegowania prokuratora, za jego
zgodà, na czas nieokreÊlony do prokuratu-
ry równorz´dnej, majàcej siedzib´ poza
miejscem zamieszkania delegowanego
oraz jego miejscem zatrudnienia, prokura-
torowi przys∏uguje dodatek funkcyjny wi-
zytatora prokuratury okr´gowej.”, 

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Je˝eli delegowanie nast´puje do innej miej-
scowoÊci, ni˝ miejscowoÊç b´dàca siedzibà
jednostki organizacyjnej prokuratury, w któ-
rej prokurator pe∏ni s∏u˝b´, nieb´dàcej miej-
scem jego sta∏ego zamieszkania, prokurato-
rowi delegowanemu w okresie delegowa-
nia, jako pracownikowi w podró˝y s∏u˝bo-
wej, przys∏ugujà nast´pujàce nale˝noÊci, re-
kompensujàce niedogodnoÊci wynikajàce
z delegowania poza sta∏e miejsce pe∏nienia
s∏u˝by:

1) prawo do nieodp∏atnego zakwaterowania,
w warunkach odpowiadajàcych godnoÊci
urz´du albo zwrot kosztów zamieszkania
w miejscu delegowania, w jednej z nast´-
pujàcych form:

a) zwrotu kosztów faktycznie poniesio-
nych — w wysokoÊci okreÊlonej w fak-
turze,
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b) miesi´cznego rycza∏tu — w kwocie nie
wy˝szej ni˝ 150 % kwoty bazowej, b´-
dàcej podstawà ustalania wynagrodze-
nia zasadniczego prokuratora,

2) zwrot kosztów pierwszego przejazdu
z miejsca sta∏ego zamieszkania do miej-
sca delegowania, zwrot kosztów ostatnie-
go przejazdu z miejsca delegowania do
miejsca sta∏ego zamieszkania oraz zwrot
kosztów przejazdów odbywanych nie cz´-
Êciej ni˝ raz w tygodniu do miejsca sta∏e-
go zamieszkania i z powrotem — w wyso-
koÊci nie wi´kszej ni˝ równowartoÊç ceny
przejazdu Êrodkami komunikacji kolejo-
wej, z uwzgl´dnieniem przys∏ugujàcej
prokuratorowi delegowanemu ulgi na da-
ny Êrodek transportu, bez wzgl´du na to,
z jakiego tytu∏u ulga ta przys∏uguje,

3) rycza∏t na pokrycie kosztów dojazdów
Êrodkami komunikacji miejscowej, o któ-
rym mowa w przepisach w sprawie wy-
sokoÊci oraz warunków ustalania nale˝-
noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi za-
trudnionemu w paƒstwowej lub samorzà-
dowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu-
∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju,

4) diety, o których mowa w przepisach
w sprawie wysokoÊci oraz warunków
ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pra-
cownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej
lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝e-
towej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na ob-
szarze kraju,

5) zwrot kosztów poniesionych z tytu∏u u˝y-
wania pojazdów, stanowiàcych w∏asnoÊç
pracownika, do celów s∏u˝bowych, o któ-
rym mowa w przepisach w sprawie wa-
runków ustalania oraz sposobu dokony-
wania zwrotu kosztów u˝ywania do ce-
lów s∏u˝bowych samochodów osobo-
wych, motocykli i motorowerów nieb´dà-
cych w∏asnoÊcià pracodawcy,

6) zwrot kosztów codziennych dojazdów do
miejscowoÊci delegowania, o których
mowa w ust. 5b.”,

f) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. Âwiadczenia i nale˝noÊci, o których mowa
w ust. 5 pkt 1 i 2, nie przys∏ugujà w wypad-
kach, gdy odleg∏oÊç od miejscowoÊci
w której prokurator delegowany ma miej-
sce sta∏ego zamieszkania do miejscowoÊci
delegowania nie przekracza 60 km, chyba
˝e organ powo∏any do kierowania jednost-
kà do której delegowanie nast´puje, na
wniosek prokuratora delegowanego uzna,
˝e nie jest celowy codzienny dojazd proku-
ratora delegowanego do miejscowoÊci de-
legowania.

5b. Prokurator delegowany, o którym mowa
w ust. 5a, któremu nie przys∏ugujà Êwiad-
czenia i nale˝noÊci, o których mowa

w ust. 5 pkt 1 i 2, ma prawo do zwrotu
kosztów codziennych dojazdów do miej-
scowoÊci delegowania w wysokoÊci nie
wy˝szej ni˝ równowartoÊç ceny przejazdu
liniami Polskich Kolei Paƒstwowych, lub
innym Êrodkiem komunikacji publicznej,
z uwzgl´dnieniem przys∏ugujàcej prokura-
torowi delegowanemu ulgi na dany Êrodek
transportu, bez wzgl´du na to, z jakiego ty-
tu∏u ulga ta przys∏uguje.”, 

g) po ust. 6a dodaje si´ ust. 6b w brzmieniu:

„6b. Prokurator delegowany do Ministerstwa
SprawiedliwoÊci ma prawo do wynagro-
dzenia zasadniczego przys∏ugujàcego mu
na zajmowanym stanowisku prokurator-
skim oraz dodatku za d∏ugoletnià prac´.
W okresie delegowania prokurator otrzy-
muje dodatek funkcyjny okreÊlony w roz-
porzàdzeniu wydanym na podstawie
art. 62 ust. 2, z tym ˝e prokurator delego-
wany do Biura do Spraw Przest´pczoÊci
Zorganizowanej Prokuratury Krajowej do-
datek ten otrzymuje tylko w razie powo∏a-
nia do pe∏nienia funkcji dyrektora biura
i jego zast´pcy oraz naczelnika wydzia∏u
i jego zast´pcy.”,

h) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W okresie delegowania, ze wzgl´du na cha-
rakter pracy i zakres wykonywanych zadaƒ,
prokuratorowi mo˝e byç przyznany przez
Ministra SprawiedliwoÊci dodatek specjalny
w kwocie nieprzekraczajàcej 40 % ∏àcznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego. Dodatek przyznaje si´ na czas
okreÊlony, a w indywidualnych wypadkach
— tak˝e na czas nieokreÊlony. Dodatek spe-
cjalny nie przys∏uguje prokuratorowi proku-
ratury apelacyjnej delegowanemu do Biura
do Spraw Przest´pczoÊci Zorganizowanej
Prokuratury Krajowej. ¸àczna kwota wyna-
grodzenia zasadniczego i dodatku specjal-
nego prokuratora prokuratury okr´gowej
i prokuratora prokuratury rejonowej delego-
wanego do Biura do Spraw Przest´pczoÊci
Zorganizowanej nie mo˝e przekraczaç wy-
nagrodzenia zasadniczego prokuratora pro-
kuratury apelacyjnej delegowanego do tego
Biura.”,

i) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb i szczegó∏owe warun-
ki delegowania prokuratorów do pe∏nienia
obowiàzków w Ministerstwie Sprawiedli-
woÊci, a tak˝e pe∏nienia czynnoÊci admini-
stracyjnych lub prowadzenia zaj´ç szkole-
niowych w Krajowym Centrum Szkolenia
Kadr Sàdów Powszechnych i Prokuratury
oraz tryb i szczegó∏owe warunki realizacji
prawa do nieodp∏atnego zakwaterowania
i zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu
delegowania, w tym maksymalnà wyso-
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koÊç zwrotu kosztów faktycznie poniesio-
nych oraz wysokoÊç miesi´cznego rycza∏-
tu, przy uwzgl´dnieniu mo˝liwoÊci zró˝ni-
cowania jego wysokoÊci w zale˝noÊci od
miejscowoÊci delegowania, a tak˝e tryb,
szczegó∏owe warunki i zakres innych
Êwiadczeƒ, majàc na wzgl´dzie zakres
Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych pracownikom
odbywajàcym podró˝e s∏u˝bowe oraz cza-
sowo przenoszonym.”;

7) po art. 50a dodaje si´ art. 50b w brzmieniu:

„Art. 50b. W wypadkach, o których mowa
w art. 50 ust. 1—1b oraz 3a, prokurato-
rowi delegowanemu do wykonania
czynnoÊci s∏u˝bowych w innej miejsco-
woÊci ni˝ miejscowoÊç b´dàca siedzibà
jednostki organizacyjnej prokuratury,
w której prokurator pe∏ni s∏u˝b´ lub
miejscowoÊç delegowania, przys∏ugujà
nale˝noÊci okreÊlone w przepisach
w sprawie wysokoÊci oraz warunków
ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych
pracownikowi zatrudnionemu w paƒ-
stwowej lub samorzàdowej jednostce
sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝-
bowej na obszarze kraju.”:

8) po art. 51a dodaje si´ art. 51b w brzmieniu:

„Art. 51b. 1. Prokurator prze∏o˝ony oraz na jego
wniosek Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych sà uprawnieni do kontrolo-
wania prawid∏owoÊci wykorzystywa-
nia przez prokuratora zwolnienia le-
karskiego od pracy z powodu choro-
by zgodnie z jego celem.

2. Na wniosek prokuratora prze∏o˝one-
go Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
jest uprawniony do kontrolowania
prawid∏owoÊci i zasadnoÊci udziele-
nia prokuratorom zwolnienia lekar-
skiego od pracy z powodu choroby.

3. Prokurator wykonujàcy w okresie
orzeczonej niezdolnoÊci do pracy pra-
c´ zarobkowà, w tym w sposób okre-
Êlony w art. 49 ust. 1 i 2 lub wykorzy-
stujàcy zwolnienie lekarskie od pracy
z powodu choroby niezgodnie z jego
celem traci prawo do wynagrodzenia
za ca∏y okres tego zwolnienia.

4. Prokurator traci prawo do wynagro-
dzenia w razie odmowy poddania si´
badaniom kontrolnym lub w razie
niedostarczenia dokumentacji me-
dycznej lekarzowi orzecznikowi Za-
k∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych od
dnia nast´pujàcego po up∏ywie wy-
znaczonego terminu badania lub po
up∏ywie wyznaczonego terminu do-
starczenia dokumentacji medycznej.
Utrat´ wynagrodzenia stwierdza pro-
kurator prze∏o˝ony.

5. Koszty post´powaƒ kontrolnych po-
krywa Skarb Paƒstwa ze Êrodków po-
zostajàcych w dyspozycji Ministra
SprawiedliwoÊci.

6. W zakresie dotyczàcym kontrolowa-
nia prawid∏owoÊci wykorzystania
zwolnienia lekarskiego, kontrolowa-
nia prawid∏owoÊci zwolnienia lekar-
skiego, zasad utraty prawa do wyna-
grodzenia, o których mowa w ust. 1,
2 i 4 stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy o Êwiadczeniach pieni´˝nych
z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie
choroby i macierzyƒstwa.”; 

9) art. 54 otrzymuje brzmienie:

„Art. 54. 1. Prokurator nie mo˝e byç pociàgni´ty
do odpowiedzialnoÊci karnej bez ze-
zwolenia sàdu dyscyplinarnego ani za-
trzymany bez zgody prze∏o˝onego dys-
cyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzyma-
nia na goràcym uczynku pope∏nienia
przest´pstwa. Do wydania zezwolenia
na pociàgni´cie prokuratora do odpo-
wiedzialnoÊci karnej wolno przedsi´-
wziàç tylko czynnoÊci niecierpiàce
zw∏oki, zawiadamiajàc o tym nie-
zw∏ocznie prokuratora prze∏o˝onego.

2. Do czasu rozstrzygni´cia wniosku o ze-
zwolenie na pociàgni´cie prokuratora
do odpowiedzialnoÊci karnej sàd dys-
cyplinarny mo˝e poleciç niezw∏oczne
zwolnienie prokuratora zatrzymanego
na goràcym uczynku.

3. Wniosek o zezwolenie na pociàgni´cie
prokuratora do odpowiedzialnoÊci kar-
nej, je˝eli nie pochodzi od prokuratora,
powinien byç sporzàdzony i podpisany
przez adwokata albo radc´ prawnego
b´dàcego pe∏nomocnikiem.

4. Je˝eli wniosek o zezwolenie na pocià-
gni´cie prokuratora do odpowiedzial-
noÊci karnej nie odpowiada warunkom
formalnym pisma procesowego okre-
Êlonym w Kodeksie post´powania kar-
nego, przewodniczàcy sàdu dyscypli-
narnego odmawia jego przyj´cia. Na
zarzàdzenie o odmowie przyj´cia
wniosku przys∏uguje za˝alenie do sàdu
dyscyplinarnego w terminie siedmiu
dni od daty jego dor´czenia.

5. Uchwa∏´ zezwalajàcà na pociàgni´cie
prokuratora do odpowiedzialnoÊci kar-
nej wydaje si´, je˝eli zachodzi dosta-
tecznie uzasadnione podejrzenie po-
pe∏nienia przez niego przest´pstwa.
Sàd dyscyplinarny rozpoznaje wniosek
na posiedzeniu, w terminie czternastu
dni od daty jego otrzymania, z zastrze-
˝eniem ust. 6.
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6. Je˝eli prokurator zosta∏ zatrzymany,
a sk∏adajàc wniosek o zezwolenie na
pociàgni´cie go do odpowiedzialnoÊci
karnej za pope∏nienie zbrodni lub wy-
st´pku umyÊlnego, zagro˝onego karà
pozbawienia wolnoÊci, której górna
granica wynosi co najmniej 8 lat, pro-
kurator wnosi jednoczeÊnie o zezwole-
nie na tymczasowe aresztowanie pro-
kuratora, sàd dyscyplinarny rozpozna-
je ten wniosek w terminie 24 godzin od
chwili jego wp∏yni´cia. Na posiedzenie
sàdu dyscyplinarnego prokuratora do-
prowadza organ, który dokona∏ jego
zatrzymania.

7. Sàd dyscyplinarny orzeka wy∏àcznie
na podstawie treÊci wniosku i dowo-
dów za∏àczonych przez wnioskodawc´.
Sàd dyscyplinarny mo˝e wezwaç pro-
kuratora, którego wniosek dotyczy, do
z∏o˝enia pisemnego oÊwiadczenia lub
do osobistego stawiennictwa celem
odebrania od niego ustnego oÊwiad-
czenia.

8. Je˝eli prokurator sk∏adajàc wniosek
o zezwolenie na pociàgni´cie prokura-
tora do odpowiedzialnoÊci karnej wno-
si jednoczeÊnie o zezwolenie na jego
tymczasowe aresztowanie, uchwa∏a
zezwalajàca na pociàgni´cie prokura-
tora do odpowiedzialnoÊci karnej obej-
muje równie˝ zezwolenie na zatrzyma-
nie prokuratora i zastosowanie tym-
czasowego aresztowania, chyba ˝e sàd
dyscyplinarny postanowi inaczej.

9. Prokurator, którego dotyczy post´po-
wanie, ma prawo wglàdu do doku-
mentów, które zosta∏y za∏àczone do
wniosku, chyba ˝e prokurator, kierujàc
wniosek do sàdu dyscyplinarnego za-
strzeg∏, ˝e dokumenty te lub ich cz´Êç
nie mogà byç udost´pnione z uwagi
na dobro post´powania przygotowaw-
czego.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9,
przewodniczàcy sàdu dyscyplinarnego
odmawia prokuratorowi wglàdu do
dokumentów w zakresie z∏o˝onego za-
strze˝enia przez prokuratora kierujàce-
go wniosek.

11. Sàd dyscyplinarny podejmuje uchwa∏´
wi´kszoÊcià g∏osów. Uchwa∏a zawiera
rozstrzygni´cie w przedmiocie zezwo-
lenia na pociàgni´cie prokuratora do
odpowiedzialnoÊci karnej wraz z uza-
sadnieniem.

12. Uchwa∏´ dor´cza si´ niezw∏ocznie
wnioskodawcy, prokuratorowi, które-
go wniosek dotyczy i rzecznikowi dys-
cyplinarnemu.

13. Za wykroczenie prokurator odpowiada
tylko dyscyplinarnie.”;

10) po art. 54 dodaje si´ art. 54a—54c w brzmieniu:

„Art. 54a. 1. W razie wszcz´cia post´powania
w sprawie o zbrodni´ lub wyst´pek
umyÊlny, zagro˝ony karà pozbawie-
nia wolnoÊci, której górna granica
wynosi co najmniej osiem lat, wnio-
sek o zezwolenie na zatrzymanie pro-
kuratora sàd dyscyplinarny rozpozna-
je w terminie 24 godzin od chwili jego
wp∏yni´cia do sàdu dyscyplinarnego.

2. W posiedzeniu sàdu dyscyplinarnego
uczestniczy wy∏àcznie prokurator
sk∏adajàcy wniosek oraz rzecznik dys-
cyplinarny.

3. Uchwa∏a zawiera rozstrzygni´cie
w przedmiocie zezwolenia na zatrzy-
manie prokuratora wraz z uzasadnie-
niem.

4. Sàd dyscyplinarny dor´cza uchwa∏´
w przedmiocie zezwolenia na zatrzy-
manie prokuratora prokuratorowi
sk∏adajàcemu wniosek i rzecznikowi
dyscyplinarnemu.

5. Uchwa∏´ sàdu dyscyplinarnego ze-
zwalajàcà na zatrzymanie prokuratora
dor´cza prokuratorowi, przy zatrzyma-
niu, organ dokonujàcy zatrzymania.

Art. 54b. Do post´powania przed sàdem dyscy-
plinarnym o zezwolenie na tymczasowe
aresztowanie prokuratora, wobec które-
go zosta∏a wydana uchwa∏a zezwalajàca
na pociàgni´cie do odpowiedzialnoÊci
karnej, stosuje si´ odpowiednio przepi-
sy art. 54 ust. 6 i art. 54a.

Art. 54c. 1. W terminie 7 dni od dor´czenia
uchwa∏y odmawiajàcej zezwolenia na
zatrzymanie prokuratora, zastosowa-
nie wobec niego tymczasowego
aresztowania albo pociàgni´cie pro-
kuratora do odpowiedzialnoÊci karnej,
wnioskodawcy oraz rzecznikowi dys-
cyplinarnemu przys∏uguje za˝alenie
do Odwo∏awczego Sàdu Dyscyplinar-
nego. W tym samym terminie proku-
ratorowi przys∏uguje za˝alenie na
uchwa∏´ zezwalajàcà na zatrzymanie,
zastosowanie tymczasowego areszto-
wania albo pociàgni´cie go do odpo-
wiedzialnoÊci karnej. W sprawach,
o których mowa w art. 54 ust. 6 i 54a
ust. 1, wniesienie za˝alenia nie wstrzy-
muje wykonania zaskar˝onej uchwa∏y.
Poza tym do post´powania przed sà-
dem dyscyplinarnym w sprawach
o zezwolenie na zatrzymanie prokura-
tora, zastosowanie wobec niego tym-
czasowego aresztowania albo pocià-
gni´cie prokuratora do odpowiedzial-
noÊci karnej stosuje si´ przepisy o po-
st´powaniu dyscyplinarnym.
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2. Przewodniczàcy Odwo∏awczego Sàdu
Dyscyplinarnego przesy∏a odpisy od-
wo∏aƒ pozosta∏ym podmiotom uczest-
niczàcym w post´powaniu, którym
przys∏uguje prawo do pisemnego
ustosunkowania si´ do odwo∏ania
w terminie 7 dni od daty ich dor´cze-
nia.

3. Odwo∏awczy Sàd Dyscyplinarny orze-
ka na posiedzeniu bez udzia∏u wnio-
skodawcy, prokuratora, którego
wniosek dotyczy oraz rzecznika dys-
cyplinarnego, o ile przewodniczàcy
sk∏adu nie zarzàdzi inaczej.”;

11) w art. 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rodzaje wyró˝nieƒ i nagród oraz tryb ich przy-

znawania ustala Prokurator Generalny; nagro-
dà mo˝e byç równie˝ awans w terminie wcze-
Êniejszym ni˝ przewidujà to przepisy o wyna-
grodzeniu lub powo∏aniu na wy˝sze stanowi-
sko s∏u˝bowe albo przepisy szczególne.”;

12) w art. 62 ust. 1b—1d otrzymujà brzmienie:
„1b. Wynagrodzenie zasadnicze w stawce podsta-

wowej wynosi co najmniej 120 % wynagro-
dzenia zasadniczego w stawce podstawowej
dla bezpoÊrednio ni˝szego stanowiska proku-
ratorskiego.

1c. Prokurator, obejmujàc stanowisko, otrzymuje
wynagrodzenie zasadnicze w stawce podsta-
wowej. Wynagrodzenie zasadnicze prokura-
tora podwy˝sza si´ do wysokoÊci stawki
pierwszej awansowej po pi´ciu latach pracy
na danym stanowisku prokuratorskim lub na
innym, odpowiednio równorz´dnym, stano-
wisku prokuratorskim lub s´dziowskim. Okres
ten ulega wyd∏u˝eniu o trzy lata w razie uka-
rania 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
pi´ciu latach pracy na danym stanowisku pro-
kuratorskim lub na innym, odpowiednio rów-
norz´dnym, stanowisku prokuratorskim lub s´-
dziowskim, od uzyskania przez prokuratora
stawki pierwszej awansowej. Przepis ust. 1c
zdanie trzecie stosuje si´ odpowiednio.”;

13) w art. 66 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Prokurator odpowiada dyscyplinarnie tak˝e
za swoje post´powanie przed obj´ciem sta-
nowiska, je˝eli uchybi∏ godnoÊci piastowane-
go wówczas urz´du paƒstwowego lub okaza∏
si´ niegodnym urz´du prokuratorskiego.”;

14) w art. 68 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. W razie wszcz´cia post´powania dyscyplinar-
nego przed up∏ywem terminu, o którym mowa
w ust. 1, przedawnienie nast´puje z up∏ywem
pi´ciu lat od chwili pope∏nienia czynu.”;

15) w art. 70 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Sàdy dyscyplinarne sà ponadto w∏aÊciwe do
orzekania w sprawach, o których mowa
w art. 8 ust. 7a oraz w art. 54—54b.”;

16) w art. 71:

a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zawieszenie prokuratora w czynnoÊciach,
w uzasadnionych wypadkach, mo˝e byç
przed∏u˝one w toku post´powania, o któ-
rym mowa w art. 77 ust. 1, na wniosek pro-
kuratora apelacyjnego przez sàd dyscypli-
narny na dalsze trzy miesiàce. Na postano-
wienie sàdu o przed∏u˝eniu okresu zawie-
szenia w czynnoÊciach przys∏uguje za˝ale-
nie do sàdu dyscyplinarnego drugiej in-
stancji na zasadach ogólnych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zawieszenie w czynnoÊciach ustaje z mocy
prawa, je˝eli w terminie szeÊciu miesi´cy od
dnia zawieszenia nie wszcz´to przeciwko
prokuratorowi post´powania dyscyplinar-
nego, a tak˝e, z zastrze˝eniem ust. 5 i 6,
z chwilà prawomocnego zakoƒczenia post´-
powania.”;

17) w art. 71a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Je˝eli post´powanie dyscyplinarne nie zosta∏o
wszcz´te w ciàgu szeÊciu miesi´cy od dnia za-
wieszenia w czynnoÊciach albo zosta∏o umo-
rzone lub zakoƒczy∏o si´ uniewinnieniem, pro-
kuratorowi wyp∏aca si´ zatrzymane wynagro-
dzenie.”;

18) w art. 77 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmie-
niu:

„1a. W celu ograniczenia kr´gu osób podejrza-
nych o pope∏nienie przewinienia zawierajàce-
go znamiona przest´pstwa ujawnienia infor-
macji z post´powania karnego stanowiàcych
tajemnic´ paƒstwowà, rzecznik dyscyplinar-
ny, w trakcie wst´pnego wyjaÊniania okolicz-
noÊci, o których mowa w ust. 1, mo˝e poleciç
bieg∏emu zastosowanie wobec prokuratora
majàcego dost´p do tych informacji, za jego
zgodà, Êrodków technicznych majàcych na
celu kontrol´ nieÊwiadomych reakcji organi-
zmu tej osoby.

1b. W razie wyra˝enia zgody przez prokuratora,
do zastosowania Êrodków, o których mowa
w ust. 1a, wymagana jest zgoda Prokuratora
Generalnego.”;

19) w art. 85:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Orzeczenie dyscyplinarne, od którego stro-
nie s∏u˝y kasacja, podlega wykonaniu, jed-
nak˝e Prokurator Generalny mo˝e wstrzy-
maç jego wykonanie.”,

b) uchyla si´ ust. 3—5;
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20) w art. 91 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Prokurator apelacyjny przed mianowaniem
aplikanta powszechnej jednostki organizacyj-
nej prokuratury, a Naczelny Prokurator Woj-
skowy przed mianowaniem aplikanta wojsko-
wej jednostki organizacyjnej prokuratury,
zwraca si´ do w∏aÊciwego komendanta woje-
wódzkiego Policji o nades∏anie informacji
o kandydacie oraz zasi´ga informacji z Krajo-
wego Rejestru Karnego. Informacje o kandy-
dacie do obj´cia tego stanowiska uzyskuje si´
i sporzàdza na zasadach okreÊlonych dla in-
formacji o kandydacie do obj´cia stanowiska
aplikanta sàdowego.”;

21) art. 98 otrzymuje brzmienie:

„Art. 98. 1. Asesorów powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury mianuje
i zwalnia Prokurator Generalny, a ase-
sorów wojskowych jednostek organi-
zacyjnych prokuratury — Naczelny
Prokurator Wojskowy.

2. Prokurator Generalny zasi´ga od Ko-
mendanta G∏ównego Policji informacji
o ka˝dym z kandydatów do obj´cia
stanowiska asesora prokuratury. Infor-
macje o kandydacie do obj´cia tego
stanowiska uzyskuje si´ i sporzàdza
na zasadach okreÊlonych dla informa-
cji o kandydacie do obj´cia stanowi-
ska asesora sàdowego.”;

22) po rozdziale 5 dodaje si´ rozdzia∏ 5a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 5a

Asystenci prokuratorów

Art. 100a. 1. W powszechnych jednostkach orga-
nizacyjnych prokuratury mogà byç
zatrudnieni asystenci prokuratorów.

2. Asystent prokuratora, w zast´pstwie
i na podstawie pisemnego upowa˝-
nienia prokuratora, jest uprawniony
do:

1) wykonywania bie˝àcych czynnoÊci
nadzoru nad dochodzeniem,

2) przeprowadzania w toku post´po-
wania przygotowawczego czynno-
Êci procesowych:
a) przes∏uchania Êwiadka,
b) zatrzymania rzeczy i przeszuka-

nia,
c) ogl´dzin,
d) eksperymentu.

3. Asystent prokuratora wykonuje sa-
modzielnie czynnoÊci administracyj-
ne zwiàzane z prowadzeniem i nadzo-
rowaniem post´powaƒ przygoto-
wawczych oraz z przygotowaniem
decyzji koƒczàcych te post´powania.

4. Asystent prokuratora w Prokuraturze
Krajowej wykonuje tak˝e inne czyn-
noÊci, zlecone przez prze∏o˝onego.

5. Na stanowisku asystenta prokuratora
mo˝e byç zatrudniony ten, kto:

1) jest obywatelem Rzeczypospolitej
Polskiej i korzysta z pe∏ni praw cy-
wilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukoƒczy∏ wy˝sze studia w Polsce
i uzyska∏ tytu∏ magistra lub zagra-
niczne uznane w Polsce,

4) ukoƒczy∏ 24 lata,

5) odby∏ sta˝ urz´dniczy w sàdzie lub
w prokuraturze albo spe∏nia wa-
runki do zwolnienia od odbywania
tego sta˝u, okreÊlone w przepisach
o pracownikach sàdów i prokura-
tury, bàdê by∏ zatrudniony w pro-
kuraturze jako urz´dnik na stano-
wisku specjalisty przez okres co
najmniej dwudziestu czterech mie-
si´cy.

6. Przed zatrudnieniem asystenta pro-
kuratora kierownik danej jednostki
organizacyjnej prokuratury zasi´ga
informacji o kandydacie z Krajowego
Rejestru Karnego.

7. Kierownik danej jednostki organiza-
cyjnej prokuratury zasi´ga od w∏aÊci-
wego komendanta wojewódzkiego
Policji informacji o ka˝dym z kandy-
datów do obj´cia stanowiska asy-
stenta prokuratorskiego zawierajàcej
istotne dla oceny spe∏niania wymogu
nieskazitelnego charakteru, dane o:

1) zachowaniach Êwiadczàcych o na-
ruszeniu przez niego porzàdku
prawnego,

2) kontaktach ze Êrodowiskami prze-
st´pczymi lub grupami Êrodowi-
skowymi patologii spo∏ecznej
i o charakterze tych kontaktów,

3) okolicznoÊciach wskazujàcych na
uzale˝nienie od alkoholu, Êrodków
odurzajàcych lub substancji psy-
chotropowych.

8. Asystentowi prokuratora przys∏uguje
wynagrodzenie zasadnicze. Do asy-
stentów prokuratora stosuje si´ prze-
pisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o pracownikach sàdów i prokuratury
(Dz. U. Nr 162, poz. 1125, z póên.
zm.6)), z zastrze˝eniem ust. 13.
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6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 432 i 433
i Nr 102, poz. 690. 



9. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
wy zakres i sposób wykonywania
czynnoÊci przez asystentów prokura-
torów, majàc na uwadze zasady
sprawnoÊci, racjonalnoÊci, ekono-
micznego i szybkiego dzia∏ania, za-
pewniajàc rzetelne wykonywanie po-
wierzonych zadaƒ.

10. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç
wynagrodzenia asystentów prokura-
torów, uwzgl´dniajàc poziom wyna-
grodzeƒ prokuratorów i urz´dników
prokuratur oraz zasad´ ró˝nicowania
wynagrodzenia asystentów prokura-
torów w zale˝noÊci od tego, czy za-
trudnieni sà w prokuraturze rejono-
wej, okr´gowej czy apelacyjnej.

11. Asystent prokuratora, który ukoƒczy∏
wy˝sze studia prawnicze i uzyska∏ ty-
tu∏ magistra, po przepracowaniu sze-
Êciu lat na tym stanowisku mo˝e
zg∏osiç prokuratorowi apelacyjnemu
zamiar przystàpienia do egzaminu
prokuratorskiego. W takim przypadku
asystent prokuratora dopuszczany
jest do egzaminu prokuratorskiego
w najbli˝szym terminie przewidzia-
nym dla aplikantów prokuratorskich.

12. Do asystentów prokuratorów przepis
art. 44a stosuje si´ odpowiednio.

13. Asystenci prokuratora w Prokuratu-
rze Krajowej sà zatrudniani na zasa-
dach okreÊlonych w art. 471 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 16 wrzeÊnia
1982 r. o pracownikach urz´dów paƒ-
stwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86,
poz. 953, z póên. zm.7)).

Art. 100b. 1. Asystenci prokuratorów podlegajà
okresowym ocenom kwalifikacyjnym
dokonywanym przez w∏aÊciwego kie-
rownika jednostki organizacyjnej pro-
kuratury, obejmujàcym jakoÊç i ter-
minowoÊç wykonywania zadaƒ, prze-
strzeganie dyscypliny pracy, efektyw-
noÊç wykorzystania czasu pracy oraz
realizacj´ doskonalenia zawodowe-
go.

2. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e okre-
Êliç, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owe zasady i tryb dokonywania

okresowych ocen kwalifikacyjnych
asystentów prokuratorów. W rozpo-
rzàdzeniu nale˝y okreÊliç terminy do-
konywania ocen, sposób ich wyra˝a-
nia i podawania do wiadomoÊci oso-
bom ocenianym oraz uwzgl´dniç pra-
wo osób ocenianych do kwestiono-
wania dokonanych ocen.

Art. 100c. 1. W∏aÊciwy prokurator, okreÊlony
w art. 5 ustawy z dnia 18 grud-
nia 1998 r. o pracownikach sàdów
i prokuratury, zwany dalej „prokura-
torem”, organizuje w drodze konkur-
su nabór kandydatów na stanowisko
asystenta prokuratora.

2. Prokurator informuje o konkursie
przez umieszczenie og∏oszenia
w miejscu powszechnie dost´pnym
w siedzibie prokuratury, we w∏aÊci-
wym ze wzgl´du na siedzib´ prokura-
tury urz´dzie pracy, w Biuletynie In-
formacji Publicznej oraz mo˝e poin-
formowaç w inny sposób, w szcze-
gólnoÊci przez umieszczenie og∏osze-
nia w prasie.

3. Konkurs przeprowadza komisja kon-
kursowa powo∏ana przez prokurato-
ra.

4. Konkurs ma na celu sprawdzenie
wiedzy, umiej´tnoÊci, predyspozycji
oraz zdolnoÊci ogólnych kandydatów,
niezb´dnych do wykonywania obo-
wiàzków asystenta prokuratora.

5. Komisja konkursowa po przeprowa-
dzeniu konkursu, w oparciu o jego
wyniki, mo˝e wy∏oniç rezerwowà li-
st´ kandydatów na wypadek zaistnie-
nia mo˝liwoÊci zatrudnienia wi´kszej
liczby osób lub rezygnacji kandydata.

6. Warunkiem ubiegania si´ o zatrud-
nienie w prokuraturze jest z∏o˝enie
przez osob´ ubiegajàcà si´ o zatrud-
nienie na stanowisku asystenta pro-
kuratora oÊwiadczenia, ˝e nie jest
prowadzone przeciwko niej post´po-
wanie o przest´pstwo Êcigane
z oskar˝enia publicznego lub prze-
st´pstwo skarbowe.

7. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
wy sposób i tryb przeprowadzania
konkursów na stanowisko asystenta
prokuratora, w szczególnoÊci sk∏ad
komisji konkursowych oraz sposób
i tryb ich dzia∏ania, etapy i przebieg
konkursu, a tak˝e zakres i sposób
udost´pniania informacji kandydato-
wi, majàc na uwadze w∏aÊciwy dobór
kadry asystentów w prokuraturze.
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7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123,
poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228,
poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589. 



8. Minister SprawiedliwoÊci w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
sposób i tryb uzyskiwania informacji
przez komendanta wojewódzkiego
Policji o osobie ubiegajàcej si´ o za-
trudnienie na stanowisku asystenta
prokuratora oraz wzór kwestionariu-
sza informacji, majàc na wzgl´dzie
charakter i miejsce pracy, sprawnoÊç
uzyskiwania informacji, dba∏oÊç
o ochron´ dóbr osobistych kandyda-
tów oraz ich praw i wolnoÊci chronio-
nych konstytucyjnie.”;

23) po rozdziale 6 dodaje si´ rozdzia∏ 6a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 6a

Przetwarzanie danych osobowych

Art. 101a. 1. Prokurator Generalny przetwarza da-
ne osobowe prokuratorów oraz ase-
sorów powszechnych jednostek orga-
nizacyjnych prokuratury.

2. Do przetwarzania danych osobo-
wych, o których mowa w ust. 1, prze-
pis art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, z póên. zm.8)) stosuje si´ od-
powiednio.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pra-
cownikach sàdów i prokuratury (Dz. U. Nr 162,
poz. 1125, z póên. zm.9)) w art. 5 po pkt 4 dodaje si´
pkt 4a w brzmieniu:

„4a) Prokuraturze Krajowej — dyrektor generalny 
Ministerstwa SprawiedliwoÊci.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej
Radzie Sàdownictwa (Dz. U. Nr 100, poz. 1082, z póên.
zm.10)) po art. 2a dodaje si´ art. 2b w brzmieniu:

„Art. 2b. Rozpatrujàc wniosek o powo∏anie s´dziego
sàdu rejonowego na stanowisko s´dziego
sàdu okr´gowego w sàdzie rejonowym albo
s´dziego sàdu okr´gowego na stanowisko

s´dziego sàdu apelacyjnego w sàdzie okr´-
gowym, Rada mo˝e odmówiç przedstawie-
nia kandydatury Prezydentowi Rzeczypo-
spolitej Polskiej wy∏àcznie w razie stwier-
dzenia, ˝e kandydat nie spe∏nia warunków,
wymaganych na podstawie art. 63a i 64a
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U.
Nr 98, poz. 1070, z póên. zm.11)).”.

Art. 5. 1. Zgromadzenia ogólne s´dziów okr´gu
oraz zgromadzenia przedstawicieli s´dziów okr´gu, do
których przedstawiciele s´dziów sàdów rejonowych
zostali wybrani na podstawie przepisów dotychczaso-
wych, dzia∏ajà w dotychczasowym sk∏adzie do koƒca
kadencji przedstawicieli sàdów rejonowych, rozpocz´-
tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.

2. S´dziowie sàdów rejonowych, wybrani do kole-
giów sàdów okr´gowych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy, wchodzà w sk∏ad tych kolegiów do koƒca ka-
dencji, na którà zostali wybrani.

Art. 6. Przepis art. 68 ust. 3 ustawy, o której mowa
w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, sto-
suje si´ do przewinieƒ dyscyplinarnych pope∏nionych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, chyba
˝e termin przedawnienia ju˝ up∏ynà∏.

Art. 7. Przepis art. 26 § 2 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, sto-
suje si´ tak˝e do osób pe∏niàcych funkcje prezesa oraz
wiceprezesa sàdu rejonowego w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy.

Art. 8. Przepis art. 32a ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, sto-
suje si´ do osób powo∏ywanych na stanowisko dyrek-
tora sàdu apelacyjnego, dyrektora sàdu okr´gowego
oraz kierownika finansowego sàdu rejonowego od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy. 

Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia z wyjàtkiem art. 1 pkt 18, 23—25
i 31, art. 2 pkt 1, 3 i 4, pkt 6 lit. d w zakresie dodawane-
go ust. 4b i pkt 12 oraz art. 4, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2008 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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———————
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i 711. 

9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 432 i 433
i Nr 102, poz. 690.

10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256,
z 2005 r. Nr 169, poz. 1410 i Nr 249, poz. 2104 oraz
z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 73, poz. 484.

———————
11) 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, z 2003 r. Nr 188,
poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304,
Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702
i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167,
poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178,
poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044
i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64,
poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766
i Nr 136, poz. 959.


