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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. 55 uchyla si´ § 2a;

2) uchyla si´ art. 63a;

3) uchyla si´ art. 64a;

4) uchyla si´ art. 65a i 65b;

5) w art. 91:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze s´dziego na
danym stanowisku ustala si´ w stawce
podstawowej, w stawce pierwszej awan-
sowej, w stawce drugiej awansowej albo
w stawce trzeciej awansowej. Pierwsza
stawka awansowa stanowi 107 % stawki
podstawowej, druga stawka awansowa —
115 % stawki podstawowej, a trzecia
stawka awansowa — 120 % stawki pod-
stawowej dla danego stanowiska s´-
dziowskiego.”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wynagrodzenie zasadnicze s´dziego pod-
wy˝sza si´ do wysokoÊci stawki drugiej
awansowej po dziesi´ciu latach pracy na
danym stanowisku s´dziowskim lub na in-
nym, odpowiednio równorz´dnym, stano-
wisku s´dziego lub prokuratora. Przepis
§ 3 zdanie drugie stosuje si´.”,

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

„§ 4a. Wynagrodzenie zasadnicze s´dziego
podwy˝sza si´ do wysokoÊci stawki trze-
ciej awansowej po pi´tnastu latach pracy
na danym stanowisku s´dziowskim lub
na innym, odpowiednio równorz´dnym,
stanowisku s´dziego lub prokuratora.
Przepis § 3 zdanie drugie stosuje si´.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o pro-
kuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39) 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,
okr´gowych i rejonowych.”;

2) uchyla si´ art. 11a;

3) w art. 14 uchyla si´ ust. 5—7;

4) w art. 62: 
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora
powszechnej jednostki organizacyjnej pro-
kuratury na danym stanowisku ustala si´
w stawce podstawowej, w stawce pierw-
szej awansowej, w stawce drugiej awanso-
wej albo w stawce trzeciej awansowej.
Pierwsza stawka awansowa stanowi 107 %
stawki podstawowej, druga stawka awan-
sowa — 115 % stawki podstawowej,
a trzecia stawka awansowa — 120 % staw-
ki podstawowej dla danego stanowiska
prokuratorskiego.”,

b) ust. 1c i 1d otrzymujà brzmienie: 
„1c. Prokurator, obejmujàc stanowisko, otrzy-

muje wynagrodzenie zasadnicze w stawce
podstawowej. Wynagrodzenie zasadnicze
prokuratora ulega podwy˝szeniu do stawki
pierwszej awansowej po pi´ciu latach pra-
cy na danym stanowisku prokuratorskim
lub na innym, odpowiednio równorz´d-
nym, stanowisku prokuratora lub s´dziego.
Okres ten ulega wyd∏u˝eniu o trzy lata
w razie ukarania prokuratora w tym czasie,
a tak˝e w okresie zajmowania stanowiska
s´dziego, karà dyscyplinarnà lub dwukrot-
nego wytkni´cia uchybienia, o którym mo-
wa w art. 8 ust. 7.

1d. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora
ulega podwy˝szeniu do stawki drugiej
awansowej po dziesi´ciu latach pracy na
danym stanowisku prokuratorskim lub na
innym, odpowiednio równorz´dnym, sta-
nowisku prokuratora lub s´dziego. Przepis
ust. 1c zdanie trzecie stosuje si´.”, 

c) po ust. 1d dodaje si´ ust. 1da w brzmieniu:
„1da. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora

powszechnej jednostki organizacyjnej
prokuratury ulega podwy˝szeniu do staw-
ki trzeciej awansowej po pi´tnastu latach
pracy na danym stanowisku prokurator-
skim lub na innym, odpowiednio równo-
rz´dnym, stanowisku prokuratora lub s´-
dziego. Przepis ust. 1c zdanie trzecie sto-
suje si´.”.
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USTAWA

z dnia 19 grudnia 2008 r.

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

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

20 czerwca 1985 r. o prokuraturze oraz 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, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73,
poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136,
poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230,
poz. 1698 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228,
poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571.
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Art. 3. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej
Radzie Sàdownictwa (Dz. U. Nr 100, poz. 1082, z póên.
zm.3)) uchyla si´ art. 2b.

Art. 4. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy:

1) s´dziowie powo∏ani na stanowisko s´dziego sàdu
okr´gowego w sàdzie rejonowym i s´dziego sàdu
apelacyjnego w sàdzie okr´gowym stajà si´, od-
powiednio, s´dziami sàdów rejonowych i s´dzia-
mi sàdów okr´gowych, które stanowià ich miejsce
s∏u˝bowe, zachowujàc prawo do wynagrodzenia
nabyte na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca
2007 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sà-
dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 136, poz. 959);

2) prokuratorzy, powo∏ani na stanowisko prokurato-
ra prokuratury okr´gowej w prokuraturze rejono-
wej i prokuratora prokuratury apelacyjnej w pro-
kuraturze okr´gowej stajà si´, odpowiednio, pro-
kuratorami prokuratur rejonowych i prokuratora-
mi prokuratur okr´gowych, które stanowià ich
miejsce s∏u˝bowe, zachowujàc prawo do wyna-
grodzenia nabyte na podstawie ustawy z dnia
29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych oraz niektórych
innych ustaw;

3) wnioski z∏o˝one w trybie art. 65a ustawy, o której
mowa w art. 1 i art. 11a ustawy, o której mowa
w art. 2, przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, podlegajà rozpoznaniu na podstawie
przepisów dotychczasowych. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

———————
3) 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, z 2007 r.
Nr 25, poz. 162, Nr 73, poz. 484, Nr 136, poz. 959 i Nr 227,
poz. 1680 oraz z 2008 r. Nr 72, poz. 427 i Nr 96, poz. 621.


