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459
USTAWA
z dnia 20 marca 2009 r.
o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 77 w § 6 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) miesi´cznego rycza∏tu — w kwocie nie wy˝szej
ni˝ 78 % podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego s´dziego, o której mowa
w art. 91 § 1c,”;
2) w art. 91:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. WysokoÊç wynagrodzenia s´dziów, zajmujàcych równorz´dne stanowiska s´dziowskie, ró˝nicuje sta˝ pracy lub pe∏nione funkcje.”,
b) uchyla si´ § 1a i 1b,
c) po § 1b dodaje si´ § 1c i 1d w brzmieniu:
„§ 1c. Podstaw´ ustalenia wynagrodzenia zasadniczego s´dziego w danym roku stanowi przeci´tne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, og∏aszane w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39,
poz. 353, z póên. zm.3)), z zastrze˝eniem
§ 1d.
§ 1d. Je˝eli przeci´tne wynagrodzenie, o którym mowa w § 1c, jest ni˝sze od przeci´tnego wynagrodzenia og∏oszonego za
drugi kwarta∏ roku poprzedzajàcego —
przyjmuje si´ podstaw´ ustalenia wynagrodzenia zasadniczego s´dziego w dotychczasowej wysokoÊci.”,

d) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze s´dziego okreÊla si´ w stawkach, których wysokoÊç ustala si´ z zastosowaniem mno˝ników podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, o której mowa w § 1c. Stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach s´dziowskich oraz
mno˝niki, s∏u˝àce do ustalenia wysokoÊci
wynagrodzenia zasadniczego s´dziów
w poszczególnych stawkach, okreÊla za∏àcznik do ustawy.”,
e) uchyla si´ § 2a—5,
f) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. W zwiàzku z pe∏nionà funkcjà s´dziemu
przys∏uguje dodatek funkcyjny.”,
g) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu
opinii Krajowej Rady Sàdownictwa, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, funkcje z tytu∏u których przys∏ugujà s´dziom dodatki
funkcyjne oraz sposób ustalania tych dodatków, bioràc pod uwag´ rodzaj funkcji,
wielkoÊç jednostki organizacyjnej oraz zakres obowiàzków.”;
3) po art. 91 dodaje si´ art. 91a w brzmieniu:
„Art. 91a. § 1. S´dziemu obejmujàcemu stanowisko w sàdzie rejonowym przys∏uguje
wynagrodzenie
zasadnicze
w stawce pierwszej. S´dziemu
obejmujàcemu stanowisko w sàdzie okr´gowym przys∏uguje wynagrodzenie zasadnicze w stawce
czwartej, a je˝eli na ni˝szym stanowisku otrzymywa∏ ju˝ wynagrodzenie w stawce czwartej albo piàtej —
przys∏uguje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio,

———————
1)

2)

3)

Niniejszà ustawà zmienia si´ tak˝e: ustaw´ z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe, ustaw´ z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, ustaw´ z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, ustaw´ z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju sàdów wojskowych, ustaw´ z dnia 23 listopada 2002 r.
o Sàdzie Najwy˝szym oraz ustaw´ z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sàdownictwa i Prokuratury.
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, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57
i Nr 26, poz. 156 i 157.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001,
Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r.
Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534, z 2007 r. Nr 17, poz. 95,
Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445, z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 192, poz. 1180, Nr 228, poz. 1507
i Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 38 i Nr 42, poz. 338.
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piàtej albo szóstej. S´dziemu obejmujàcemu stanowisko w sàdzie
apelacyjnym przys∏uguje wynagrodzenie zasadnicze w stawce siódmej, a je˝eli na ni˝szym stanowisku
otrzymywa∏ ju˝ wynagrodzenie
w stawce siódmej albo ósmej —
przys∏uguje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio,
ósmej albo dziewiàtej.
§ 2. Je˝eli przed obj´ciem stanowiska
s´dziowskiego s´dzia zajmowa∏ inne, odpowiednio równorz´dne, stanowisko s´dziowskie lub prokuratorskie, na obejmowanym stanowisku przys∏uguje mu wynagrodzenie
zasadnicze w stawce nie ni˝szej od
stawki, w której przys∏ugiwa∏o mu
na stanowisku zajmowanym poprzednio.
§ 3. Wynagrodzenie zasadnicze s´dziego okreÊla si´ w stawce bezpoÊrednio wy˝szej po up∏ywie kolejnych
pi´ciu lat pracy na danym stanowisku s´dziowskim.
§ 4. Do okresu pracy na stanowisku s´dziego sàdu rejonowego dolicza si´
okres powierzenia pe∏nienia czynnoÊci s´dziowskich na stanowisku
asesora sàdowego.
§ 5. S´dziemu, któremu z chwilà obj´cia stanowiska w sàdzie okr´gowym przys∏ugiwa∏o wynagrodzenie
zasadnicze w stawce czwartej albo
piàtej, a tak˝e s´dziemu, któremu
z chwilà obj´cia stanowiska w sàdzie apelacyjnym przys∏ugiwa∏o
wynagrodzenie zasadnicze w stawce siódmej albo ósmej, do okresu
pracy niezb´dnego do uzyskania
wynagrodzenia w stawce bezpoÊrednio wy˝szej zalicza si´ okres
pracy na stanowisku bezpoÊrednio
ni˝szym, w którym s´dziemu przys∏ugiwa∏o wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio, trzeciej
albo czwartej, szóstej albo siódmej.
§ 6. Okres pracy, o którym mowa w § 3,
ulega wyd∏u˝eniu o trzy lata w razie
ukarania s´dziego w tym czasie karà dyscyplinarnà, dwukrotnego wytkni´cia uchybienia, o którym mowa w art. 40, lub dwukrotnego
zwrócenia uwagi w trybie okreÊlonym w art. 37 § 4.”;
4) w art. 100 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Uposa˝enie, o którym mowa w § 1 i 2, podwy˝sza si´ stosownie do zmian wysokoÊci
wynagrodzeƒ zasadniczych s´dziów czynnych zawodowo.”;
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5) w art. 136 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„§ 1. WysokoÊç wynagrodzenia zasadniczego
asesora sàdowego wynosi 80 % wynagrodzenia zasadniczego s´dziego sàdu rejonowego w stawce pierwszej, powi´kszonego
o nale˝nà sk∏adk´ z tytu∏u ubezpieczenia
spo∏ecznego.
§ 2. Do asesorów sàdowych, którym powierzono
pe∏nienie czynnoÊci s´dziowskich, stosuje
si´ przepisy dotyczàce s´dziów, z wyjàtkiem
art. 66, art. 68 § 2, art. 69—74, art. 77 § 1—5
i § 7, art. 91 § 1, § 1c—2 oraz § 9—11, art. 91a,
art. 94a, art. 94b, art. 98 oraz art. 102.”;
6) w art. 151b § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„§ 1. Wynagrodzenie zasadnicze referendarza sàdowego wynosi 75 % wynagrodzenia zasadniczego w stawce pierwszej s´dziego sàdu rejonowego, powi´kszonego o nale˝nà
sk∏adk´ z tytu∏u ubezpieczenia spo∏ecznego.
Po siedmiu latach pracy na stanowisku referendarza sàdowego wynagrodzenie zasadnicze podwy˝sza si´ do wysokoÊci 75 %
wynagrodzenia zasadniczego s´dziego sàdu rejonowego w stawce drugiej, powi´kszonego o nale˝nà sk∏adk´ z tytu∏u ubezpieczenia spo∏ecznego, a po dalszych siedmiu
latach pracy — do wysokoÊci 75 % wynagrodzenia zasadniczego s´dziego sàdu rejonowego w stawce trzeciej, powi´kszonego
o nale˝nà sk∏adk´ z tytu∏u ubezpieczenia
spo∏ecznego.
§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze starszego referendarza sàdowego wynosi 85 % wynagrodzenia zasadniczego s´dziego sàdu rejonowego w stawce drugiej, powi´kszonego
o nale˝nà sk∏adk´ z tytu∏u ubezpieczenia spo∏ecznego. Po siedmiu latach pracy na stanowisku starszego referendarza sàdowego wynagrodzenie zasadnicze podwy˝sza si´ do
wysokoÊci 85 % wynagrodzenia zasadniczego s´dziego sàdu rejonowego w stawce trzeciej, powi´kszonego o nale˝nà sk∏adk´ z tytu∏u ubezpieczenia spo∏ecznego.”;
7) w art. 172:
a) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. WysokoÊç rekompensaty dla ∏awników
bioràcych udzia∏ w rozpoznawaniu spraw
w sàdach powszechnych, za jeden dzieƒ
pe∏nienia obowiàzków ∏awnika, wynosi
1,9 % podstawy ustalenia wynagrodzenia
zasadniczego s´dziego, o której mowa
w art. 91 § 1c.”,
b) uchyla si´ § 5;
8) dodaje si´ za∏àcznik do ustawy w brzmieniu okreÊlonym w za∏àczniku nr 1 do niniejszej ustawy.
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Art. 2. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska
paƒstwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z póên. zm.4))
w art. 2 w pkt 2 skreÊla si´ wyrazy „Prezesa Trybuna∏u Konstytucyjnego,” oraz „wiceprezesa Trybuna∏u
Konstytucyjnego,”.
Art. 3. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 oraz z 2009 r.
Nr 1, poz. 4 i Nr 26, poz. 156 i 157) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 50 w ust. 5 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) miesi´cznego rycza∏tu — w kwocie nie wy˝szej
ni˝ 78 % podstawy ustalenia wynagrodzenia
zasadniczego prokuratora, o której mowa
w art. 61a;”;
2) po art. 61 dodaje si´ art. 61a w brzmieniu:
„Art. 61a. 1. Podstaw´ ustalenia wynagrodzenia
zasadniczego prokuratora w danym
roku stanowi przeci´tne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, og∏aszane w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39,
poz. 353, z póên. zm.5)), z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Je˝eli przeci´tne wynagrodzenie,
o którym mowa w ust. 1, jest ni˝sze
od
przeci´tnego
wynagrodzenia
og∏oszonego za drugi kwarta∏ roku
poprzedzajàcego — przyjmuje si´
podstaw´ ustalenia wynagrodzenia
zasadniczego prokuratora w dotychczasowej wysokoÊci.”;
———————
4)

5)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50,
poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178,
z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r.
Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350,
Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647,
z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z 2001 r. Nr 154,
poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240,
poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595,
z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116, poz. 1202, Nr 210,
poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417,
z 2008 r. Nr 214, poz. 1345 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
Nr 33, poz. 254.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412
i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368
i 1369 i Nr 200, poz. 1445, z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 192,
poz. 1180, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1656 oraz
z 2009 r. Nr 8, poz. 38 i Nr 42, poz. 338.
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3) w art. 62:
a) ust. 1 i 1a otrzymujà brzmienie:
„1. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów,
zajmujàcych równorz´dne stanowiska prokuratorskie, jest równe; wysokoÊç wynagrodzenia prokuratorów zajmujàcych równorz´dne stanowiska prokuratorskie ró˝nicuje
sta˝ pracy lub pe∏nione funkcje. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów jest równe
wynagrodzeniu zasadniczemu s´dziów w takich samych jednostkach organizacyjnych
sàdów powszechnych. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów Prokuratury Krajowej jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu s´dziów Sàdu Najwy˝szego.
1a. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora
okreÊla si´ w stawkach, których wysokoÊç
ustala si´ z zastosowaniem mno˝ników podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, o której mowa w art. 61a.”,
b) uchyla si´ ust. 1b,
c) po ust. 1b dodaje si´ ust. 1ba w brzmieniu:
„1ba. Prokuratorowi obejmujàcemu stanowisko w prokuraturze rejonowej przys∏uguje wynagrodzenie zasadnicze w stawce
pierwszej. Prokuratorowi obejmujàcemu
stanowisko w prokuraturze okr´gowej
przys∏uguje wynagrodzenie zasadnicze
w stawce czwartej, a je˝eli na ni˝szym stanowisku otrzymywa∏ ju˝ wynagrodzenie
w stawce czwartej albo piàtej — przys∏uguje mu wynagrodzenie zasadnicze
w stawce, odpowiednio, piàtej albo szóstej. Prokuratorowi obejmujàcemu stanowisko w prokuraturze apelacyjnej przys∏uguje wynagrodzenie zasadnicze w stawce
siódmej, a je˝eli na ni˝szym stanowisku
otrzymywa∏ ju˝ wynagrodzenie w stawce
siódmej albo ósmej — przys∏uguje mu
wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio, ósmej albo dziewiàtej.”,
d) uchyla si´ ust. 1c—1e,
e) po ust. 1e dodaje si´ ust. 1ea—1ee w brzmieniu:
„1ea. Je˝eli przed obj´ciem stanowiska prokuratorskiego prokurator zajmowa∏ inne,
odpowiednio równorz´dne, stanowisko
prokuratorskie lub s´dziowskie, na obejmowanym stanowisku przys∏uguje mu
wynagrodzenie zasadnicze w stawce nie
ni˝szej od stawki, w której przys∏ugiwa∏o
mu na stanowisku zajmowanym poprzednio.
1eb. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora
okreÊla si´ w stawce bezpoÊrednio wy˝szej po up∏ywie kolejnych pi´ciu lat pracy
na danym stanowisku prokuratorskim.
1ec. Do okresu pracy na stanowisku prokuratora prokuratury rejonowej dolicza si´ okres
powierzenia pe∏nienia czynnoÊci prokuratorskich na stanowisku asesora prokuratorskiego.
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1ed. Prokuratorowi, któremu z chwilà obj´cia
stanowiska w prokuraturze okr´gowej
przys∏ugiwa∏o wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej albo piàtej, a tak˝e
prokuratorowi, któremu z chwilà obj´cia
stanowiska w prokuraturze apelacyjnej
przys∏ugiwa∏o wynagrodzenie zasadnicze w stawce siódmej albo ósmej, do
okresu pracy niezb´dnego do uzyskania
wynagrodzenia w stawce bezpoÊrednio
wy˝szej zalicza si´ okres pracy na stanowisku bezpoÊrednio ni˝szym, w którym
prokuratorowi przys∏ugiwa∏o wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio, trzeciej albo czwartej, szóstej albo
siódmej.

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. WysokoÊç wynagrodzenia zasadniczego
asesora prokuratorskiego wynosi 80 %
wynagrodzenia zasadniczego prokuratora
prokuratury rejonowej w stawce pierwszej,
powi´kszonego o nale˝nà sk∏adk´ z tytu∏u
ubezpieczenia spo∏ecznego.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z póên.
zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. 1. S´dziowie Trybuna∏u w sprawowaniu
swojego urz´du sà niezawiÊli i podlegajà tylko Konstytucji.

1ee. Okres pracy, o którym mowa w ust. 1eb,
ulega wyd∏u˝eniu o trzy lata w razie ukarania prokuratora w tym czasie karà dyscyplinarnà lub dwukrotnego wytkni´cia
uchybienia, o którym mowa w art. 8
ust. 7.”,

2. Wynagrodzenie zasadnicze s´dziego
Trybuna∏u stanowi wielokrotnoÊç podstawy ustalenia tego wynagrodzenia,
z zastosowaniem mno˝nika 5,0.
3. Podstaw´ ustalenia wynagrodzenia zasadniczego s´dziego Trybuna∏u w danym roku stanowi przeci´tne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, og∏aszane w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z póên.
zm.7)), z zastrze˝eniem ust. 4.

f) ust. 1f otrzymuje brzmienie:
„1f. W zwiàzku z pe∏nionà funkcjà prokuratorowi przys∏uguje dodatek funkcyjny.”,
g) ust. 1l otrzymuje brzmienie:
„1l. Przepisów ust. 1a, 1ba oraz ust. 1ea—1ee
nie stosuje si´ do prokuratorów Prokuratury Krajowej.”,
h) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

4. Je˝eli przeci´tne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, jest ni˝sze od przeci´tnego wynagrodzenia og∏oszonego
za drugi kwarta∏ roku poprzedzajàcego
— przyjmuje si´ podstaw´ ustalenia
wynagrodzenia zasadniczego s´dziego
Trybuna∏u w dotychczasowej wysokoÊci.

1) stawki wynagrodzenia zasadniczego na
poszczególnych stanowiskach prokuratorskich oraz mno˝niki, s∏u˝àce do ustalenia wysokoÊci wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów w poszczególnych
stawkach, majàc na wzgl´dzie zasady
okreÊlone w art. 62 ust. 1,

5. Wynagrodzenie prezesa oraz wiceprezesa Trybuna∏u odpowiada wynagrodzeniu zasadniczemu s´dziego Trybuna∏u powi´kszonemu o dodatek funkcyjny ustalany wed∏ug podstawy, o której mowa w ust. 3, z zastosowaniem
mno˝nika, odpowiednio: 1,2 oraz 0,8.

2) wysokoÊç dodatków funkcyjnych przys∏ugujàcych prokuratorom, oraz sposób ich
ustalania, bioràc pod uwag´ rodzaj funkcji, wielkoÊç jednostki organizacyjnej oraz
zakres obowiàzków.”;
4) w art. 100:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury stosuje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce prokuratorów
tych prokuratur, a do asesorów wojskowych
— przepisy dotyczàce prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, z wy∏àczeniem art. 50 ust. 2a, 3 i 4,
art. 51a, art. 62 ust. 1a—1ba oraz
ust. 1ea—1ee i ust. 1h—1k oraz art. 62a
ust. 1 — w zakresie art. 69—71, art. 73, 74,
99—102 i 104 ustawy, o której mowa
w art. 62a ust. 1 — oraz art. 62a ust. 2—5,
a tak˝e art. 62b, 62c i 65a.”,
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6. S´dzia Trybuna∏u po zakoƒczeniu swojej kadencji przechodzi w stan spoczynku.
———————
6)

7)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412
i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368
i 1369 i Nr 200, poz. 1445, z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 192,
poz. 1180, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1656 oraz
z 2009 r. Nr 8, poz. 38 i Nr 42, poz. 338.
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7. S´dzia Trybuna∏u po zakoƒczeniu swojej kadencji ma prawo powróciç na poprzednio zajmowane stanowisko lub
otrzymaç stanowisko równorz´dne poprzednio zajmowanemu. Do s´dziego,
który skorzysta z tego prawa, nie ma zastosowania przepis ust. 6.
8. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do praw i obowiàzków oraz odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej s´dziów
Trybuna∏u stosuje si´ odpowiednio
przepisy dotyczàce praw i obowiàzków
oraz odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej
s´dziów Sàdu Najwy˝szego.”;
2) art. 17 otrzymuje brzmienie:
„Art. 17. 1. Organizacyjne i administracyjne warunki pracy Trybuna∏u zapewnia prezes Trybuna∏u oraz podleg∏e mu Biuro
Trybuna∏u.
2. Biurem Trybuna∏u kieruje szef, którego
powo∏uje i odwo∏uje Zgromadzenie
Ogólne na wniosek prezesa Trybuna∏u.
3. Wynagrodzenie szefa Biura Trybuna∏u
jest ustalane na podstawie przepisów
o wynagrodzeniu osób zajmujàcych
kierownicze stanowiska paƒstwowe
w zakresie dotyczàcym sekretarza
stanu.
4. Szczegó∏owy zakres zadaƒ i struktur´
Biura Trybuna∏u okreÊla statut.
5. Do pracowników Biura Trybuna∏u stosuje si´ przepisy o pracownikach urz´dów paƒstwowych.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju sàdów wojskowych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 226, poz. 1676, z 2008 r. Nr 237, poz. 1651 oraz
z 2009 r. Nr 26, poz. 157) w art. 70 § 1 i 1a otrzymujà
brzmienie:
„§ 1. Do sàdów wojskowych, s´dziów wojskowych
oraz ∏awników stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 4 i art. 5, art. 40, art. 42, art. 44—52,
art. 53 § 1—3, art. 54, art. 56, art. 57 § 1, art. 58
§ 1 i § 4—6, art. 60, art. 65, art. 66, art. 69 § 2,
art. 70, art. 71, art. 73—75, art. 77 § 2, § 2a, § 4,
§ 4a, § 5 i § 6, art. 78 § 1—4, art. 78a § 1—3
i § 6, art. 79, art. 80 § 4, art. 83, art. 84 § 3,
art. 85, art. 86, art. 89, art. 90, art. 91 § 1,
§ 1c—2, § 6—7 oraz § 9—12, art. 91a, art. 92,
art. 93, art. 94 § 1, § 3 i § 4, art. 95, art. 98 § 1,
art. 99, art. 100 § 1—4, art. 101 § 2—4, art. 102,
art. 104—106, art. 108, art. 111, art. 114 § 5—7,
art. 115—118, art. 120—122, art. 125—128,
art. 130, art. 131, art. 133, art. 135 § 5—7,
art. 147 § 3, art. 156, art. 159 § 1 pkt 5 i pkt 6,
art. 167, art. 169, art. 170 § 3 i art. 171—174
ustawy, o której mowa w art. 32 § 6, oraz przepisy wydane na podstawie art. 57 § 5, art. 58
§ 7, art. 78 § 5, art. 78a § 7, art. 91 § 8 i art. 148
§ 2 tej˝e ustawy, z tym ˝e:
1) okreÊlone w tych przepisach czynnoÊci
i uprawnienia Ministra SprawiedliwoÊci,
zgromadzenia ogólnego s´dziów, kolegium
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sàdu, prezesów sàdów rejonowych i okr´gowych oraz prezesa sàdu dyscyplinarnego
wykonujà odpowiednio: Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, Zgromadzenie S´dziów Sàdów Wojskowych, kolegium wojskowego sàdu okr´gowego, prezesi sàdów wojskowych
i prezes sàdu dyscyplinarnego, a czynnoÊci
i uprawnienia prezesa sàdu apelacyjnego
w zakresie nadzoru administracyjnego
— Minister SprawiedliwoÊci za poÊrednictwem dyrektora departamentu, o którym
mowa w art. 5 § 4;
2) uprawnienia okreÊlone w art. 92 § 1 powo∏anej ustawy przys∏ugujà, je˝eli s´dzia wojskowy nie naby∏ wczeÊniej prawa do urlopu dodatkowego okreÊlonego w przepisach ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz. 1288
i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26,
poz. 157);
3) przepisów art. 131 powo∏anej ustawy nie stosuje si´ w przypadkach okreÊlonych w art. 15
niniejszej ustawy;
4) uprawnienia okreÊlone w art. 172—174 powo∏anej ustawy przys∏ugujà w przypadku
okreÊlonym w art. 61 niniejszej ustawy;
5) uprawnienia okreÊlone w art. 172 § 3
i art. 173 powo∏anej ustawy nie przys∏ugujà
∏awnikom w czynnej s∏u˝bie wojskowej;
6) obsada wolnych stanowisk s´dziowskich,
o których mowa w art. 56 § 1 i 2 powo∏anej
ustawy, nast´puje z uwzgl´dnieniem potrzeb
kadrowych sàdownictwa wojskowego.
§ 1a. Do asesorów sàdów wojskowych, którym powierzono pe∏nienie czynnoÊci s´dziowskich,
nie stosuje si´ art. 66, art. 69—71, art. 74,
art. 77 § 5 i § 7, art. 91 § 1, § 1c—2 i § 9—11
oraz art. 91a, art. 94a i art. 94b ustawy, o której mowa w art. 32 § 6.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sàdzie Najwy˝szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz
z 2008 r. Nr 234, poz. 1571) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 42 otrzymuje brzmienie:
„Art. 42 § 1. Wynagrodzenie zasadnicze s´dziego
Sàdu Najwy˝szego stanowi wielokrotnoÊç podstawy ustalenia tego
wynagrodzenia, z zastosowaniem
mno˝nika 4,13.
§ 2. Podstaw´ ustalenia wynagrodzenia
zasadniczego s´dziego Sàdu Najwy˝szego w danym roku stanowi przeci´tne wynagrodzenie w drugim
kwartale roku poprzedniego, og∏aszane w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego na podstawie art. 20
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pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z póên.
zm.8)), z zastrze˝eniem § 3.
§ 3. Je˝eli przeci´tne wynagrodzenie,
o którym mowa w § 2, jest ni˝sze od
przeci´tnego wynagrodzenia og∏oszonego za drugi kwarta∏ roku poprzedzajàcego — przyjmuje si´ podstaw´ ustalenia wynagrodzenia zasadniczego s´dziego Sàdu Najwy˝szego w dotychczasowej wysokoÊci.
§ 4. Wynagrodzenie s´dziego Sàdu Najwy˝szego okreÊla si´ w stawce podstawowej albo w stawce awansowej.
Stawka awansowa stanowi 115 %
stawki podstawowej.
§ 5. S´dzia Sàdu Najwy˝szego, obejmujàc stanowisko, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej. Po siedmiu latach pracy wynagrodzenie zasadnicze s´dziego
podwy˝sza si´ do stawki awansowej.
§ 6. W zwiàzku z pe∏nionà funkcjà s´dziemu Sàdu Najwy˝szego przys∏uguje
dodatek funkcyjny, którego wysokoÊç
ustala si´ z zastosowaniem mno˝ników podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego s´dziego Sàdu
Najwy˝szego, o której mowa w § 2.
§ 7. Tabel´ mno˝ników s∏u˝àcych do ustalenia wysokoÊci dodatków funkcyjnych okreÊla za∏àcznik do ustawy.”;
2) dodaje si´ za∏àcznik do ustawy w brzmieniu okreÊlonym w za∏àczniku nr 2 do niniejszej ustawy.
Art. 7. W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sàdownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26,
poz. 157) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wysokoÊç diet, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie wy˝szà ni˝ 10 % podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego s´dziego, bioràc pod uwag´ zakres obowiàzków
cz∏onków Rady.”;
2) w art. 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wysokoÊç wynagrodzenia
———————
8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412
i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368
i 1369 i Nr 200, poz. 1445, z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 192,
poz. 1180, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1656 oraz
z 2009 r. Nr 8, poz. 38 i Nr 42, poz. 338.

Poz. 459

cz∏onków zespo∏u konkursowego i zespo∏u egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej, w wymiarze nie wi´kszym ni˝ miesi´czne wynagrodzenie zasadnicze s´dziego w stawce piàtej — uwzgl´dniajàc
zakres i rodzaj obowiàzków oraz nak∏ad pracy.”;
3) w art. 42 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. WysokoÊç stypendium aplikanta aplikacji ogólnej nie mo˝e przekroczyç 70 % wysokoÊci najni˝szego wynagrodzenia zasadniczego referendarza sàdowego.
3. WysokoÊç stypendium aplikanta aplikacji s´dziowskiej i aplikanta aplikacji prokuratorskiej
odpowiada wysokoÊci najni˝szego wynagrodzenia zasadniczego referendarza sàdowego.”;
4) art. 45 otrzymuje brzmienie:
„Art. 45. W okresie sta˝u aplikant aplikacji s´dziowskiej otrzymuje wynagrodzenie za
prac´ ustalone w wysokoÊci odpowiadajàcej wysokoÊci najni˝szego wynagrodzenia zasadniczego referendarza sàdowego.”;
5) w art. 49 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wysokoÊç wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i sta˝y, w wymiarze nie
wi´kszym ni˝ 25 % podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego s´dziego i prokuratora, uwzgl´dniajàc zakres i nak∏ad ich pracy.”;
6) w art. 57 uchyla si´ pkt 6 i 7;
7) w art. 58 w pkt 7 w lit. a § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Do sàdów wojskowych, s´dziów wojskowych oraz ∏awników stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 4 i art. 5, art. 40, art. 42,
art. 44—52, art. 53 § 1—3, art. 54, art. 56,
art. 57 § 1, art. 58 § 1 i § 4—6, art. 60, art. 65,
art. 66, art. 69 § 2, art. 70, art. 71, art. 73—75,
art. 77 § 2, § 2a, § 4, § 4a, § 5 i § 6, art. 78
§ 1—4, art. 78a § 1—3 i § 6, art. 79, art. 80
§ 4, art. 83, art. 84 § 3, art. 85, art. 86, art. 89,
art. 90, art. 91 § 1, § 1c—2, § 6—7 oraz
§ 9—12, art. 91a, art. 92, art. 93, art. 94
§ 1, § 3 i § 4, art. 95, art. 98 § 1, art. 99,
art. 100 § 1—4, art. 101 § 2—4, art. 102,
art. 104—106, art. 108, art. 111, art. 114
§ 5—7, art. 115—118, art. 120—122,
art. 125—128, art. 130, art. 131, art. 133,
art. 147 § 3, art. 156, art. 159 § 1 pkt 5 i pkt 6,
art. 167, art. 169, art. 170 § 3 i art. 171—174
ustawy, o której mowa w art. 32 § 6, oraz
przepisy wydane na podstawie art. 57 § 5,
art. 58 § 7, art. 78 § 5, art. 78a § 7, art. 91 § 8
i art. 148 § 2 tej˝e ustawy, z tym ˝e:
1) okreÊlone w tych przepisach czynnoÊci
i uprawnienia Ministra SprawiedliwoÊci,
zgromadzenia ogólnego s´dziów, kolegium sàdu, prezesów sàdów rejonowych
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i okr´gowych oraz prezesa sàdu dyscyplinarnego wykonujà odpowiednio: Minister
SprawiedliwoÊci w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, Zgromadzenie
S´dziów Sàdów Wojskowych, kolegium
wojskowego sàdu okr´gowego, prezesi
sàdów wojskowych i prezes sàdu dyscyplinarnego, a czynnoÊci i uprawnienia prezesa sàdu apelacyjnego w zakresie nadzoru administracyjnego — Minister SprawiedliwoÊci za poÊrednictwem dyrektora departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4;
2) uprawnienia okreÊlone w art. 92 § 1 powo∏anej ustawy przys∏ugujà, je˝eli s´dzia
wojskowy nie naby∏ wczeÊniej prawa do
urlopu dodatkowego okreÊlonego w przepisach ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r.
o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892,
Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308 oraz
z 2009 r. Nr 26, poz. 157);
3) przepisów art. 131 powo∏anej ustawy nie
stosuje si´ w przypadkach okreÊlonych
w art. 15 niniejszej ustawy;
4) uprawnienia okreÊlone w art. 172—174
powo∏anej ustawy przys∏ugujà w przypadku okreÊlonym w art. 61 niniejszej ustawy;
5) uprawnienia okreÊlone w art. 172 § 3
i art. 173 powo∏anej ustawy nie przys∏ugujà ∏awnikom w czynnej s∏u˝bie wojskowej;
6) obsada wolnych stanowisk s´dziowskich,
o których mowa w art. 56 § 1 i 2 powo∏anej ustawy, nast´puje z uwzgl´dnieniem
potrzeb kadrowych sàdownictwa wojskowego.”.
Art. 8. Przepisy ustawy majà zastosowanie od
dnia 1 stycznia 2009 r. do wynagrodzeƒ s´dziów sàdów powszechnych i wojskowych, s´dziów Sàdu Najwy˝szego, s´dziów wojewódzkich sàdów administracyjnych, s´dziów Naczelnego Sàdu Administracyjnego, prezesa i wiceprezesa Trybuna∏u Konstytucyjnego, s´dziów Trybuna∏u Konstytucyjnego, prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, prokuratorów Instytutu Pami´ci
Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, asesorów sàdowych i prokuratorskich, referendarzy sàdowych oraz uposa˝eƒ s´dziów i prokuratorów w stanie spoczynku.
Art. 9. Do czasu wejÊcia w ˝ycie aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy
z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, wysokoÊç wynagrodzenia
zasadniczego prokuratora w poszczególnych stawkach ustala si´ z zastosowaniem zasad odnoszàcych
si´ do s´dziów, okreÊlonych w art. 91 § 2 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.
Art. 10. 1. Z dniem 1 stycznia 2009 r. wynagrodzenia zasadnicze s´dziów sàdów rejonowych okreÊla si´
w stawkach od pierwszej do czwartej, wynagrodzenia
zasadnicze s´dziów sàdów okr´gowych — w staw-
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kach od czwartej do siódmej, a wynagrodzenia zasadnicze s´dziów sàdów apelacyjnych — w stawkach od
siódmej do dziesiàtej, wed∏ug zasad okreÊlonych
w ust. 2—4.
2. Stawk´ wynagrodzenia zasadniczego s´dziego
ustala si´ uwzgl´dniajàc sta˝ pracy s´dziego na stanowisku zajmowanym w dniu 1 stycznia 2009 r., a je˝eli jest to korzystniejsze — sta˝ pracy s´dziego na
wszystkich dotychczas zajmowanych stanowiskach
s´dziowskich lub prokuratorskich (ogólny sta˝ pracy);
uwzgl´dnienie ogólnego sta˝u pracy nie mo˝e jednak
stanowiç podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego s´dziego sàdu okr´gowego w stawce szóstej
i siódmej, a w przypadku s´dziego sàdu apelacyjnego
— w stawce dziewiàtej i dziesiàtej. Sta˝ pracy na zajmowanym stanowisku oraz ogólny sta˝ pracy, niezb´dny do uzyskania poszczególnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, okreÊla tabela, stanowiàca
za∏àcznik nr 3 do niniejszej ustawy.
3. Do ogólnego sta˝u pracy wlicza si´ okres powierzenia pe∏nienia czynnoÊci s´dziowskich na stanowisku asesora sàdowego, a tak˝e czas pozostawania
poza zawodem s´dziowskim, je˝eli spowodowane by∏o represjami za politycznà postaw´ s´dziego, o ile
powrót do zawodu nastàpi∏ nie póêniej ni˝ do 31 grudnia 1990 r.
4. Sta˝ pracy na zajmowanym stanowisku oraz
ogólny sta˝ pracy, o których mowa w ust. 2, ulegajà
wyd∏u˝eniu o trzy lata w razie ukarania s´dziego karà
dyscyplinarnà, dwukrotnego wytkni´cia uchybienia,
o którym mowa w art. 40 ustawy zmienianej w art. 1,
lub dwukrotnego zwrócenia uwagi w trybie okreÊlonym w art. 37 § 4 ustawy zmienianej w art. 1, chyba
˝e uprawniony organ zarzàdzi∏ usuni´cie, odpowiednio, wyroków, postanowieƒ lub pism z akt osobowych
s´dziego.
5. OkreÊlenie wynagrodzenia zasadniczego s´dziego sàdu rejonowego w stawce piàtej, a s´dziego sàdu
okr´gowego w stawce ósmej, mo˝e nastàpiç nie
wczeÊniej ni˝ z dniem 1 stycznia 2014 r.
Art. 11. 1. Z dniem 1 stycznia 2009 r. wynagrodzenia zasadnicze prokuratorów prokuratur rejonowych
okreÊla si´ w stawkach od pierwszej do czwartej, wynagrodzenia zasadnicze prokuratorów prokuratur
okr´gowych — w stawkach od czwartej do siódmej,
a wynagrodzenia zasadnicze prokuratorów prokuratur
apelacyjnych — w stawkach od siódmej do dziesiàtej.
Przepisy art. 10 ust. 2—5 stosuje si´ odpowiednio.
2. Z dniem 1 stycznia 2009 r. wynagrodzenia prokuratorów powo∏anych przed tym dniem na stanowisko prokuratora prokuratury okr´gowej w prokuraturze rejonowej okreÊla si´ w stawce czwartej, a prokuratorów powo∏anych na stanowisko prokuratora prokuratury apelacyjnej w prokuraturze okr´gowej —
w stawce siódmej.
Art. 12. 1. Z dniem 1 stycznia 2009 r. wysokoÊç
uposa˝eƒ s´dziów, którzy przeszli albo zostali przeniesieni w stan spoczynku przed 1 stycznia 2009 r., okreÊla si´ z zastosowaniem stawek wynagrodzenia zasadniczego s´dziów, o których mowa w art. 91 § 2 ustawy
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà wed∏ug zasad okreÊlonych w ust. 2—4.
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2. Je˝eli ostatnio zajmowanym stanowiskiem by∏o
stanowisko s´dziego sàdu rejonowego: stawka podstawowa wynagrodzenia zasadniczego odpowiada
stawce pierwszej, stawka pierwsza awansowa odpowiada stawce drugiej, a stawka druga awansowa odpowiada stawce trzeciej.
3. Je˝eli ostatnio zajmowanym stanowiskiem by∏o stanowisko s´dziego sàdu okr´gowego: stawka
podstawowa wynagrodzenia zasadniczego odpowiada stawce czwartej, stawka pierwsza awansowa odpowiada stawce piàtej, a stawka druga awansowa odpowiada stawce szóstej.
4. Je˝eli ostatnio zajmowanym stanowiskiem by∏o
stanowisko s´dziego sàdu apelacyjnego: stawka podstawowa wynagrodzenia zasadniczego odpowiada
stawce siódmej, stawka pierwsza awansowa odpowiada stawce ósmej, a stawka druga awansowa odpowiada stawce dziewiàtej.
5. Przepisy ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio do
ustalenia wysokoÊci uposa˝eƒ rodzinnych, do których
prawo powsta∏o przed dniem 1 stycznia 2009 r.
Art. 13. Przepisy art. 12 stosuje si´ odpowiednio
do okreÊlenia wysokoÊci uposa˝eƒ prokuratorów, którzy przeszli albo zostali przeniesieni w stan spoczynku
przed dniem 1 stycznia 2009 r., oraz wysokoÊci uposa˝eƒ rodzinnych, do których prawo powsta∏o przed
dniem 1 stycznia 2009 r.
Art. 14. Wynagrodzenie zasadnicze przys∏ugujàce
aplikantom sàdowym w sàdach powszechnych i woj-

Poz. 459

skowych oraz aplikantom powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, którzy
rozpocz´li aplikacj´ przed dniem 1 stycznia 2008 r. wynosi od dnia 1 stycznia 2009 r., odpowiednio, w pierwszym roku pracy 58 %, zaÊ w drugim i nast´pnym —
64 % przeci´tnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku poprzedniego, og∏aszanego w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego na
podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353,
z póên. zm.9)). Przepis art. 91 § 1d ustawy, o której mowa w art. 1 i art. 61a ust. 2 ustawy, o której mowa
w art. 3, stosuje si´ odpowiednio.”.
Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 2 lit. g oraz
art. 3 pkt 3 lit. h, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
———————
9)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412
i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368
i 1369 i Nr 200, poz. 1445, z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 192,
poz. 1180, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1656 oraz
z 2009 r. Nr 8, poz. 38 i Nr 42, poz. 338.
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Za∏àczniki do ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (poz. 459)

Za∏àcznik nr 1

ZA¸ÑCZNIK DO USTAWY Z DNIA 27 LIPCA 2001 R.
Stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach s´dziowskich oraz mno˝niki, s∏u˝àce
do ustalenia wysokoÊci wynagrodzenia zasadniczego s´dziów
Stanowisko
s´dzia sàdu rejonowego

s´dzia sàdu okr´gowego

s´dzia sàdu apelacyjnego

Stawka wynagrodzenia
zasadniczego

Mno˝nik

pierwsza

2,05

druga

2,17

trzecia

2,28

czwarta

2,36

piàta

2,50

czwarta

2,36

piàta

2,50

szósta

2,65

siódma

2,75

ósma

2,92

siódma

2,75

ósma

2,92

dziewiàta

3,12

dziesiàta

3,23
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Za∏àcznik nr 2

ZA¸ÑCZNIK DO USTAWY Z DNIA 23 LISTOPADA 2002 R.
Tabela mno˝ników s∏u˝àcych do ustalenia wysokoÊci dodatków funkcyjnych
Lp.

Stanowisko

Mno˝nik

1

Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego

1,2

2

Prezes Sàdu Najwy˝szego

1,0

3

Przewodniczàcy wydzia∏u, Rzecznik Dyscyplinarny

0,7

4

Rzecznik Prasowy, zast´pca przewodniczàcego wydzia∏u,
zast´pca Rzecznika Dyscyplinarnego

0,5
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Za∏àcznik nr 3

ZA¸ÑCZNIK DO USTAWY Z DNIA 20 MARCA 2009 R.
Tabela okreÊlajàca sta˝ pracy na zajmowanym stanowisku oraz ogólny sta˝ pracy niezb´dny do uzyskania
poszczególnych stawek wynagrodzenia zasadniczego

stanowisko

sta˝ pracy
na danym stanowisku

ogólny sta˝ pracy

stawka wynagrodzenia
zasadniczego

s´dzia sàdu rejonowego

do 5 lat

do 5 lat

pierwsza

powy˝ej 5 do 10 lat

powy˝ej 5 do 10 lat

druga

powy˝ej 10 do 15 lat

powy˝ej 10 do 15 lat

trzecia

powy˝ej 15 lat

powy˝ej 15 lat

czwarta

do 5 lat

do 15 lat

czwarta

powy˝ej 5 do 10 lat

powy˝ej 15 lat

piàta

powy˝ej 10 do 15 lat

nie uwzgl´dnia si´

szósta

powy˝ej 15 lat

nie uwzgl´dnia si´

siódma

do 5 lat

do 25 lat

siódma

powy˝ej 5 do 10 lat

powy˝ej 25 lat

ósma

powy˝ej 10 do 15 lat

nie uwzgl´dnia si´

dziewiàta

powy˝ej 15 lat

nie uwzgl´dnia si´

dziesiàta

s´dzia sàdu okr´gowego

s´dzia sàdu apelacyjnego

