
©Kancelaria Sejmu  s. 1/14 

2011-07-27 

 

 

 

USTAWA 

z dnia 12 maja 2011 r. 

 

o Krajowej Radzie Sądownictwa1) 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

Art. 1. 

Ustawa reguluje kompetencje, tryb wyboru członków, ustrój i postępowanie przed 
Krajową Radą Sądownictwa, zwaną dalej „Radą”. 

 

Art. 2. 

W postępowaniu przed Radą nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego. 

 

Rozdział 2 

Kompetencje i ustrój Rady 

 

Art. 3. 

1. Do kompetencji Rady należy: 

1) rozpatrywanie i ocena kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sę-
dziów Sądu Najwyższego oraz stanowiskach sędziowskich w sądach po-
wszechnych, sądach administracyjnych i sądach wojskowych; 

2) przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powo-
łanie sędziów w Sądzie Najwyższym, sądach powszechnych, sądach admi-
nistracyjnych i sądach wojskowych; 

3) uchwalanie zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i czuwanie nad ich prze-
strzeganiem; 

4) wypowiadanie się o stanie kadry sędziowskiej; 

5) wyrażanie stanowiska w sprawach dotyczących sądownictwa i sędziów, 
wniesionych pod jej obrady przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, in-
ne organy władzy publicznej lub organy samorządu sędziowskiego; 

6) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sądownictwa i 
sędziów, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie; 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy – Prawo o 

ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych, ustawę z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów admini-
stracyjnych oraz ustawę z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym. 

Opracowano na pod-
stawie: Dz. U. z 2011 
r. Nr 126, poz. 714. 
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7) opiniowanie programów szkolenia w ramach aplikacji ogólnej i aplikacji sę-
dziowskiej, zakresu i sposobu przeprowadzania konkursów na aplikację 
ogólną oraz egzaminów sędziowskich; 

8) opiniowanie rocznych harmonogramów działalności szkoleniowej w zakre-
sie dotyczącym szkolenia i doskonalenia zawodowego sędziów i pracowni-
ków sądów. 

2. Ponadto Rada wykonuje inne zadania określone w ustawach, a w szczególności: 

1) podejmuje uchwały w sprawach wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego 
o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej aktów nor-
matywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawi-
słości sędziów; 

2) rozpatruje wnioski o przeniesienie sędziego w stan spoczynku; 

3) rozpatruje wystąpienia sędziów w stanie spoczynku o powrót na stanowisko 
sędziowskie; 

4) wybiera rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i rzeczni-
ka dyscyplinarnego sędziów sądów wojskowych; 

5) wyraża opinię w sprawie powołania i odwołania prezesa albo wiceprezesa 
sądu powszechnego oraz prezesa albo zastępcy prezesa sądu wojskowego; 

6) zgłasza kandydata na stanowisko Prokuratora Generalnego; 

7) wskazuje trzech członków Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownic-
twa i Prokuratury; 

8) wyraża opinię w sprawie powołania Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownic-
twa i Prokuratury; 

9) zgłasza dwóch kandydatów na członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

 

Art. 4. 

Rada przedstawia Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, nie 
później niż do dnia 31 maja roku następnego, informację z rocznej działalności Rady 
oraz postulaty dotyczące aktualnych problemów i potrzeb wymiaru sprawiedliwości. 
Nad informacją w Sejmie i Senacie nie przeprowadza się głosowania. 

 

Art. 5. 

1. Rada może zarządzić przeprowadzenie: 

1) wizytacji sądu albo jego jednostki organizacyjnej; 

2) lustracji w sądzie; 

3) lustracji pracy sędziego, którego indywidualna sprawa podlega rozpatrzeniu 
przez Radę. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której 
sędziowie są niezawiśli. 

3. Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzane przez członków 
Rady lub przez sędziów delegowanych do Biura Rady na podstawie odrębnych 
przepisów. 

 

Art. 6. 

Rada wybiera rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych po zgłosze-
niu kandydatów przez zgromadzenia ogólne sędziów sądów apelacyjnych oraz 
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rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów wojskowych po zgłoszeniu kandydatów 
przez Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych. Przepisy art. 18 stosuje się od-
powiednio. 

 

Art. 7. 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i 
Minister Sprawiedliwości są członkami Rady przez okres pełnienia tych funkcji. 

 

Art. 8. 

1. Osoba powołana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pełni swoje funkcje 
w Radzie bez oznaczania okresu kadencji i może być odwołana w każdym cza-
sie. 

2. Mandat osoby powołanej przez Prezydenta wygasa najpóźniej w ciągu trzech 
miesięcy po zakończeniu kadencji Prezydenta albo opróżnieniu urzędu Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 9. 

1. Sejm wybiera spośród posłów czterech członków Rady na okres czterech lat. 

2. Senat wybiera spośród senatorów dwóch członków Rady na okres czterech lat. 

3. Członkowie Rady wybrani przez Sejm i Senat pełnią swoje funkcje do czasu wy-
boru nowych członków. 

 

Art. 10. 

Sędzia może pełnić funkcję wybieranego członka Rady tylko dwie kadencje. 

 

Art. 11. 

1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybiera spośród sędziów te-
go Sądu dwóch członków Rady. 

2. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wspólnie z 
przedstawicielami zgromadzeń ogólnych wojewódzkich sądów administracyj-
nych wybiera spośród sędziów sądów administracyjnych dwóch członków Rady. 

3. Zebranie przedstawicieli zgromadzeń ogólnych sędziów sądów apelacyjnych 
wybiera spośród sędziów sądów apelacyjnych dwóch członków Rady. 

4. Zebranie przedstawicieli zgromadzeń ogólnych sędziów okręgów wybiera spo-
śród swego grona ośmiu członków Rady. 

5. Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych wybiera spośród swego grona jed-
nego członka Rady. 

 

Art. 12. 

1. Zgromadzenia ogólne sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych wybiera-
ją spośród swoich członków po dwóch przedstawicieli. 

2. Wybory przedstawicieli zgromadzeń ogólnych sędziów wojewódzkich sądów 
administracyjnych przeprowadza się najpóźniej na miesiąc przed upływem ka-
dencji członków Rady, wybieranych spośród sędziów sądów administracyjnych. 
Przedstawiciele wybierani są na okres czterech lat. 
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Art. 13. 

1. Zgromadzenia ogólne sędziów sądów apelacyjnych wybierają przedstawicieli 
zgromadzeń ogólnych sędziów sądów apelacyjnych spośród sędziów sądów ape-
lacyjnych w liczbie jednej piątej liczby tych sędziów. 

2. Zgromadzenia ogólne sędziów okręgów wybierają przedstawicieli zgromadzeń 
ogólnych sędziów okręgów spośród swych członków w liczbie jednej pięćdzie-
siątej liczby sędziów okręgu. 

3. Wybory przedstawicieli zgromadzeń ogólnych przeprowadza się najpóźniej na 
miesiąc przed upływem kadencji członków Rady, wybieranych spośród sędziów 
sądów powszechnych. Przedstawiciele wybierani są na okres czterech lat. 

4. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Przewodniczącym Rady zwołuje 
zebranie przedstawicieli w celu wyboru członków Rady. Przewodniczący Rady 
zwołuje zebranie przedstawicieli raz na dwa lata, a także na żądanie jednej trze-
ciej liczby przedstawicieli albo na wniosek Rady. 

5. Zebrania przedstawicieli dokonują oceny działalności wybranych przez nich 
członków Rady, zgłaszają Radzie postulaty dotyczące jej działalności i podej-
mują uchwały dotyczące problemów pojawiających się w działalności sądów 
powszechnych. 

6. Zebraniu przedstawicieli przewodniczy najstarszy wiekiem sędzia. Zebrania ob-
radują zgodnie z uchwalanymi przez nie regulaminami. 

 

Art. 14. 

1. Mandat wybranego członka Rady wygasa przed upływem kadencji w razie: 

1) śmierci; 

2) zrzeczenia się mandatu; 

3) wygaśnięcia mandatu posła albo senatora; 

4) powołania sędziego na inne stanowisko sędziowskie, z wyjątkiem powołania 
sędziego sądu rejonowego na stanowisko sędziego sądu okręgowego, sę-
dziego wojskowego sądu garnizonowego na stanowisko sędziego wojsko-
wego sądu okręgowego albo sędziego wojewódzkiego sądu administracyj-
nego na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

5) wygaśnięcia albo rozwiązania stosunku służbowego sędziego; 

6) przejścia lub przeniesienia sędziego w stan spoczynku. 

2. Zrzeczenie się mandatu w Radzie jest skuteczne z chwilą powiadomienia o tym 
na piśmie Przewodniczącego Rady. Przewodniczący powiadamia niezwłocznie 
organ, który dokonał wyboru członka. 

3. Wybór nowego członka Rady powinien być dokonany w ciągu dwóch miesięcy 
od dnia wygaśnięcia mandatu. 

 

Art. 15. 

Organami Rady są Przewodniczący i Prezydium Rady. 

 

Art. 16. 

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących 
oraz trzech członków Prezydium Rady. 

2. Kadencja każdego z członków Prezydium Rady trwa cztery lata. Członkowie 
Prezydium Rady nie mogą sprawować swoich funkcji dłużej niż dwie kadencje. 
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3. Prezydium Rady kieruje pracami Rady oraz zapewnia właściwe funkcjonowanie 
Rady między posiedzeniami plenarnymi, a w szczególności przygotowuje pro-
jekty porządku posiedzeń plenarnych Rady. 

4. W nagłych przypadkach, wymagających podjęcia działań między posiedzeniami 
plenarnymi Rady, Prezydium Rady może w jej imieniu podejmować czynności 
należące do kompetencji Rady, z wyjątkiem załatwiania spraw indywidualnych. 

5. W razie podjęcia przez Prezydium Rady czynności w trybie określonym w ust. 4, 
Przewodniczący przedstawia Radzie sprawę na najbliższym posiedzeniu plenar-
nym. 

 

Art. 17. 

1. Przewodniczący reprezentuje Radę oraz organizuje jej pracę, a w szczególności: 

1) zwołuje posiedzenia Rady, przewodniczy obradom i czuwa nad ich przebie-
giem; 

2) podpisuje uchwały Rady; 

3) wydaje zarządzenia o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich w 
uchwałach Rady i ich uzasadnieniach; 

4) przedstawia Radzie wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy; 

5) wykonuje czynności zlecone przez Radę. 

2. Wiceprzewodniczący Rady: 

1) w czasie nieobecności Przewodniczącego wykonują w jego zastępstwie 
czynności wymienione w ust. 1 i w art. 16 ust. 5; 

2) wykonują inne czynności z upoważnienia Przewodniczącego. 

3. Podział czynności, o których mowa w ust. 2, między wiceprzewodniczących 
ustala Przewodniczący i informuje o tym Radę. 

4. W razie nieobecności Przewodniczącego i wiceprzewodniczących, posiedzeniom 
Rady przewodniczy oraz podpisuje uchwały Rady najstarszy wiekiem członek 
Prezydium Rady. 

 

Art. 18. 

1. W razie zwolnienia stanowiska członka Prezydium Rady, Rada dokonuje wyboru 
uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu. 

2. Wybór Przewodniczącego, wiceprzewodniczących i innych członków Prezydium 
Rady przeprowadza się oddzielnie, przy nieograniczonej liczbie kandydatów. 

3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej 
większości głosów, w każdym kolejnym głosowaniu wyklucza się kandydata, 
który w poprzednim głosowaniu uzyskał najmniejszą liczbę głosów. 

 

Art. 19. 

1. Rada powołuje ze swego składu stałe komisje: 

1) komisję do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, której zada-
niem jest analizowanie wyroków sądów dyscyplinarnych, składanie Radzie 
wniosków w przedmiocie żądania podjęcia czynności dyscyplinarnych, za-
skarżania orzeczeń sądów dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych 
oraz żądania wznowienia postępowania dyscyplinarnego; 

2) komisję budżetową, której zadaniem jest coroczne: 
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a) opracowywanie projektu uchwały zawierającej plan dochodów i wydat-
ków Rady oraz uchwał zawierających wnioski, o których mowa w art. 
178 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.2)) i art. 4 § 4 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. 
2007 r. Nr 226, poz. 1676, z późn. zm.3)), 

b) badanie danych zawartych w oświadczeniach prezesów sądów apela-
cyjnych oraz prezesów wojskowych sądów okręgowych o ich stanie 
majątkowym celem dokonania przez Radę analizy tych oświadczeń do 
dnia 30 czerwca każdego roku; 

3) komisję do spraw wizytacji i lustracji, której zadaniem jest przygotowanie 
projektów uchwał w sprawach przeprowadzenia wizytacji sądu albo jego 
jednostki organizacyjnej, lustracji w sądzie albo lustracji pracy sędziego; 

4) komisję do spraw etyki zawodowej sędziów, której zadaniem jest przygoto-
wywanie projektów uchwał dotyczących zbioru zasad etyki zawodowej sę-
dziów oraz przestrzegania tych zasad. 

2. Rada może powoływać inne komisje problemowe. 

 

Art. 20. 

1. Rada obraduje na posiedzeniach plenarnych. 

2. Posiedzenia plenarne Rady zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeb, co 
najmniej raz na dwa miesiące. Ponadto posiedzenia plenarne Rady zwołuje się 
na wniosek co najmniej jednej trzeciej jej członków oraz na wniosek Ministra 
Sprawiedliwości. 

3. Pierwsze posiedzenie Rady po zwolnieniu stanowiska Przewodniczącego zwołu-
je Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, który przewodniczy obradom do czasu 
wyboru nowego Przewodniczącego. 

 

Art. 21. 

1. Do ważności uchwał Rady potrzebna jest obecność co najmniej połowy jej skła-
du. 

2. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jaw-
nym. Na żądanie członka Rady głosowanie jest tajne. 

3. Powtórzenie głosowania może nastąpić w przypadku naruszenia zasad postępo-
wania, na podstawie uchwały Rady podjętej na wniosek członka Rady zgłoszony 

                                                 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 
459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 
182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364 oraz z 2011 r. Nr 109, poz. 627. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 
1651, z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 56, poz. 459 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 113, poz. 659. 
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najpóźniej w terminie określonym do zgłaszania zastrzeżeń do protokołu posie-
dzenia. 

 

Art. 22. 

1. Rada określa w regulaminie szczegółowy tryb swojego działania. 

2. Regulamin Rady podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”. 

 

Art. 23. 

Rada używa pieczęci z wizerunkiem orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Pol-
skiej. 

 

Art. 24. 

1. Rada wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rady, zwanego dalej „Biu-
rem”. 

2. Biurem kieruje szef, którego powołuje i odwołuje Przewodniczący Rady po za-
sięgnięciu opinii Prezydium Rady. 

3. Organizację i tryb działania Biura określa regulamin uchwalany przez Radę. 

4. Do pracowników Biura stosuje się przepisy o pracownikach urzędów państwo-
wych. 

 

Art. 25. 

1. Rada może wyznaczyć do stałego wykonywania pracy w Biurze członka Rady 
będącego sędzią, za jego zgodą. Wyznaczenie następuje na czas określony. 

2. Do sędziego delegowanego do pełnienia czynności w Biurze stosuje się odpo-
wiednio przepisy art. 78 § 2–4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych. Wysokość dodatków ustala Minister Sprawiedliwości na 
wniosek Przewodniczącego. 

 

Art. 26. 

Członkowie Rady w związku z pełnieniem obowiązków w Radzie otrzymują : 

1) diety za każdy dzień udziału w posiedzeniach plenarnych i innych pracach 
Rady w wysokości 20% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego 
sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – 
Prawo o ustroju sądów powszechnych; 

2) zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na warunkach określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.4)) we-
dług zasad obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju. 

                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 

668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 
107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 
99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 
r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 
2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, 
poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, 
poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 
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Art. 27. 

1. Koszty działalności Rady są pokrywane z budżetu państwa. Rada zapewnia wa-
runki działania rzecznikowi dyscyplinarnemu sędziów sądów powszechnych 
oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu sędziów sądów wojskowych. 

2. Dochody i wydatki Rady stanowią odrębną część w budżecie państwa. 

3. Dysponentem części budżetowej odpowiadającej Radzie jest Przewodniczący 
Rady. 

4. Projekt planu dochodów i wydatków uchwalony przez Radę Przewodniczący 
Rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw budżetu, w celu włączenia do 
projektu ustawy budżetowej na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.5)). 

 

Rozdział 3 

Postępowanie przed Radą 

 

Art. 28. 

1. Członek Rady jest wyłączony z mocy prawa w sprawach: 

1) które jego dotyczą; 

2) swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych 
bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego 
stopnia; 

3) osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli oraz w 
sprawach, w których był lub jest pełnomocnikiem. 

2. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa, 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Rada wyłącza członka na jego żądanie lub na wniosek osoby, której sprawa pod-
lega rozpatrzeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać 
uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności członka w danej sprawie. 

 

Art. 29. 

1. W sprawach indywidualnych osoba, której praw lub obowiązków dotyczyć ma 
uchwała Rady, jest uczestnikiem postępowania przed Radą. 

2. Uczestnika postępowania informuje się o terminie posiedzenia, na którym będzie 
rozpatrywana jego sprawa. 

                                                                                                                                          
1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, 
poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 
2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, 
poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 
182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, 
poz. 181, Nr 63, poz. 322 i Nr 80, poz. 432. 

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, 
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726. 
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Art. 30. 

1. W sprawach indywidualnych, w razie stwierdzenia braku dokumentów uniemoż-
liwiającego rozpatrzenie sprawy, Przewodniczący zarządza jego uzupełnienie w 
wyznaczonym terminie, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

2. Jeżeli do rozpatrzenia indywidualnej sprawy są niezbędne akta osobowe, Prze-
wodniczący zwraca się o ich przedstawienie Radzie. Właściwy organ lub insty-
tucja obowiązana jest niezwłocznie przedstawić akta Radzie. 

 

Art. 31. 

1. W celu przygotowania sprawy indywidualnej do rozpatrzenia na posiedzeniu 
Rady Przewodniczący wyznacza zespół. W skład zespołu wchodzi od trzech do 
pięciu członków Rady. 

2. Członkami zespołu nie mogą być sędziowie sądu, z którego działalnością sprawa 
jest związana, oraz sądu działającego w tym samym okręgu sądowym. 

3. Wyznaczony członek Rady może zostać wyłączony ze składu zespołu. O wyłą-
czeniu decyduje Rada na wniosek członka. 

 

Art. 32. 

1. Pisma w sprawach rozpatrywanych przez Radę doręcza się uczestnikom postę-
powania za zwrotnym poświadczeniem odbioru. 

2. Uchwały Rady doręcza się w odpisach uwierzytelnionych przez Biuro Rady. 

3. Akta spraw są dostępne dla uczestników postępowania z uwzględnieniem przepi-
sów dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobo-
wych. Uczestnicy postępowania mogą przeglądać akta spraw oraz sporządzać 
odpisy lub wyciągi z tych akt. Na pisemny wniosek uczestnik postępowania mo-
że otrzymać odpisy i wyciągi z akt, z potwierdzeniem przez Biuro Rady ich 
zgodności z oryginałami. 

 

Art. 33. 

1. W sprawach indywidualnych Rada podejmuje uchwały po wszechstronnym roz-
ważeniu sprawy, na podstawie udostępnionej dokumentacji oraz wyjaśnień 
uczestników postępowania lub innych osób, jeżeli zostały złożone. 

2. W uzasadnionych przypadkach Rada może żądać osobistego stawiennictwa 
uczestnika postępowania lub złożenia przez niego pisemnych wyjaśnień, a także 
uzupełnienia materiałów sprawy. Przepis art. 30 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 34. 

1. Przygotowując do rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Rady kandydatów na sta-
nowiska sędziowskie, zespół przyjmuje stanowisko bezwzględną większością 
głosów w obecności wszystkich swoich członków. 

2. Głosowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest jawne, chyba że zespół 
większością głosów podejmie uchwałę o głosowaniu tajnym. 

3. Stanowisko zespołu w sprawach, o których mowa w ust. 1, wymaga uzasadnie-
nia. 

4. Posiedzenia zespołu w sprawach, o których mowa w ust. 1, są protokołowane. 
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Art. 35. 

1. Jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, zespół 
opracowuje listę rekomendowanych kandydatów. 

2. Przy ustalaniu kolejności kandydatów na liście zespół kieruje się przede wszyst-
kim oceną kwalifikacji kandydatów, a ponadto uwzględnia: 

1) doświadczenie zawodowe, opinie przełożonych, rekomendacje, publikacje i 
inne dokumenty dołączone do karty zgłoszenia; 

2) opinię kolegium właściwego sądu oraz ocenę właściwego zgromadzenia 
ogólnego sędziów. 

 

Art. 36. 

1. Jeżeli na stanowisko sędziowskie swoje kandydatury zgłosiły osoby, wykonujące 
zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza albo zajmujące stanowisko proku-
ratora, asesora prokuratorskiego, radcy lub starszego radcy Prokuratorii Gene-
ralnej Skarbu Państwa, o posiedzeniu zespołu zawiadamia się odpowiednio: Na-
czelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę No-
tarialną, Krajową Radę Prokuratury, Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu 
Państwa. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedstawiciel Naczelnej Rady Adwo-
kackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych, Krajowej Rady Notarialnej, Krajo-
wej Rady Prokuratury, Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa może 
wziąć udział w posiedzeniu zespołu z głosem doradczym. 

 

Art. 37. 

1. Jeżeli na stanowisko sędziowskie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, Rada 
rozpatruje i ocenia wszystkie zgłoszone kandydatury łącznie. W takim przypad-
ku Rada podejmuje uchwałę obejmującą rozstrzygnięcia w przedmiocie przed-
stawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego w stosunku do 
wszystkich kandydatów. 

2. Imiona i nazwiska kandydatów, stanowisko zespołu oraz uchwałę Rady wraz z 
uzasadnieniem umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Art. 38. 

1. Wniosek o przeniesienie sędziego w stan spoczynku powinien zawierać uzasad-
nienie. 

2. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty stwierdzające okoliczności sta-
nowiące podstawę przeniesienia sędziego w stan spoczynku, a w szczególności: 

1) orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ko-
misji lekarskiej, jeśli zostało wydane; 

2) szczegółowe zestawienie okresów niepełnienia służby ze względu na choro-
bę i urlop dla poratowania zdrowia; 

3) zaświadczenia lekarskie i orzeczenia dotyczące stanu zdrowia sędziego. 

3. Jeżeli rozważenie sprawy wymaga wiadomości specjalnych Rada może zwrócić 
się do biegłego sądowego lub kilku biegłych albo do odpowiedniego instytutu 
naukowego lub naukowo-badawczego o wydanie opinii. 
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4. Do wniosku o przeniesienie sędziego w stan spoczynku ze względu na zmianę 
ustroju sądów lub zmianę granic okręgów sądowych powinny być dołączone 
dokumenty wykazujące te okoliczności wraz z wyjaśnieniem przyczyn nieprze-
niesienia sędziego do innego sądu. 

 

Art. 39. 

Wniosek o powrót na stanowisko sędziego powinien zawierać uzasadnienie. Do 
wniosku powinny być dołączone stosowne dokumenty. Art. 38 stosuje się odpo-
wiednio. 

 

Art. 40. 

1. O wszczęciu postępowania lub odmowie uwzględnienia wniosku w przedmiocie 
stwierdzenia okoliczności wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1–5, ust. 2 i ust. 3 
oraz w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy – Prawo o 
ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1998 r. Nr 
98, poz. 607 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070), Rada rozstrzyga w drodze uchwa-
ły. 

2. Odpis uchwały doręcza się wnioskodawcy oraz zainteresowanemu sędziemu lub 
członkowi jego rodziny wraz z odpisem wniosku. Odpis uchwały o wszczęciu 
postępowania doręcza się również jednostce organizacyjnej wypłacającej uposa-
żenie sędziowskie lub uposażenie rodzinne. 

3. Doręczając sędziemu lub członkowi jego rodziny odpis uchwały o wszczęciu po-
stępowania, Rada udziela pouczenia o treści art. 7 ust. 3 ustawy, o której mowa 
w ust. 1, wzywając do złożenia wyjaśnień na piśmie oraz wniosków dowodo-
wych, i wyznacza w tym celu odpowiedni termin. 

4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, i po przeprowa-
dzeniu przez zespół postępowania wyjaśniającego, Rada podejmuje uchwałę 
stwierdzającą okoliczności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 1–5, ust. 2 i ust. 3 
oraz w art. 8 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, lub odmawiającą ich stwier-
dzenia. 

 

Art. 41. 

Rada umarza postępowanie, jeżeli podjęcie uchwały stało się zbędne lub niedopusz-
czalne. 

 

Art. 42. 

1. Uchwały Rady w sprawach indywidualnych wymagają uzasadnienia. 

2. Uzasadnienie uchwały sporządza się w terminie miesiąca od jej podjęcia. 

3. Uchwały w sprawach indywidualnych doręcza się uczestnikom postępowania 
wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o sposobie wniesienia odwołania do Sądu 
Najwyższego. 

 

Art. 43. 

1. Uchwała Rady staje się prawomocna, jeżeli nie przysługuje od niej odwołanie. 

2. Jeżeli uchwały, o której mowa w art. 37 ust. 1, nie zaskarżyli wszyscy uczestnicy 
postępowania, uchwała ta staje się prawomocna w części obejmującej rozstrzy-
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gnięcia o nieprzedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego 
tych uczestników postępowania, którzy nie wnieśli odwołania. 

 

Art. 44. 

1. Uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu 
sprzeczności uchwały Rady z prawem, o ile przepisy odrębne nie stanowią ina-
czej. Odwołanie nie przysługuje w sprawach określonych w art. 3 ust. 2 pkt 2 
niniejszej ustawy oraz w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o pro-
kuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.6)). 

2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego, w terminie dwuty-
godniowym od doręczenia uchwały z uzasadnieniem. 

3. Do postępowania przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, 
z późn. zm.7)) o skardze kasacyjnej. Przepisów art. 871 Kodeksu postępowania 
cywilnego nie stosuje się. 

 

Art. 45. 

1. W przypadku ujawnienia nowych okoliczności Rada może z urzędu lub na wnio-
sek uczestnika postępowania ponownie rozpatrzyć sprawę. 

                                                 
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, 

Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706 i 
Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273. 

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, 
poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 
1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 
123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 
34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 
92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 
1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 
270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 
133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 
117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, 
poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 
1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 
123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 
74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 
219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 
109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, 
poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, 
Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 
210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 
86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, 
poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 
267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, 
Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 
319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 
121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, 
poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 
119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 
1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 
592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, 
poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 
155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, 
poz. 1621 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531 i Nr 112, 
poz. 654. 
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2. W przypadku ujawnienia nowych okoliczności dotyczących osoby wskazanej we 
wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego, przedstawionym Prezyden-
towi Rzeczypospolitej Polskiej, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy 
może wystąpić również Prezydent. 

3. O ponownym rozpatrzeniu albo jego odmowie Rada rozstrzyga w drodze uchwa-
ły. 

 

Rozdział 4 

Zmiany w przepisach obowiązujących 

 

Art. 46. 

W ustawie z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 607 oraz z 
2001 r. Nr 98, poz. 1070) w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Okoliczności wymienione w ust. 1 pkt 1–5, ust. 2 i 3 w stosunku do sędziów 
lub członków ich rodzin stwierdza Krajowa Rada Sądownictwa, w drodze 
uchwały. Wniosek o podjęcie uchwały może złożyć Minister Sprawiedliwo-
ści, a także osoba represjonowana za działalność niepodległościową lub 
obronę praw człowieka, a w razie śmierci tej osoby – jej małżonek, rodzeń-
stwo lub dzieci.”. 

 

Art. 47. 

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 
98, poz. 1070, z późn. zm.8)) w art. 70 po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. Od orzeczenia lekarza orzecznika, o którym mowa w § 1 i 2, zaintereso-
wanemu sędziemu lub kolegium właściwego sądu przysługuje sprzeciw do 
komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ciągu 14 dni od 
dnia doręczenia tego orzeczenia.”. 

 

Art. 48. 

W ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. 
U. Nr 153, poz. 1269, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 
2010 r. Nr 36, poz. 196) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 21: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Prezesa i wiceprezesa sądu w wojewódzkim sądzie administra-
cyjnym powołuje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
spośród sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego lub Na-

                                                 
8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 41, poz. 251, Nr 223, poz. 
1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 
157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, 
z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364 oraz z 2011 r. Nr 109, poz. 627. 
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czelnego Sądu Administracyjnego, po zasięgnięciu opinii zgro-
madzenia ogólnego tego sądu.”, 

b) § 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„§ 3. W przypadku wydania przez zgromadzenie ogólne negatywnej 
opinii o kandydacie, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
może go powołać po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowej Rady 
Sądownictwa. Negatywna opinia Krajowej Rady Sądownictwa 
jest dla Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego wiążąca. 

§ 4. Jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa w terminie trzydziestu dni od 
dnia przedstawienia przez Prezesa Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego zamiaru powołania sędziego na stanowisko prezesa sądu, 
mimo negatywnej opinii zgromadzenia ogólnego tego sądu, nie 
wyda opinii, uważa się, że opinia jest pozytywna.”; 

2) w art. 21a w § 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Odwołanie prezesa i wiceprezesa sądu w wojewódzkim sądzie ad-
ministracyjnym następuje po zasięgnięciu opinii zgromadzenia 
ogólnego tego sądu i Krajowej Rady Sądownictwa.”; 

3) w art. 46 uchyla się § 3. 

 

Art. 49. 

W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 
2052, z późn. zm.9)) w art. 31 § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. Jeżeli z wnioskiem o przeniesienie sędziego w stan spoczynku 
wystąpiło Kolegium Sądu Najwyższego, odwołanie przysługuje 
także temu Kolegium.”. 

 

Rozdział 5 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

Art. 50. 

Kadencja członków Rady i Prezydium Rady wybranych na podstawie dotychczaso-
wych przepisów trwa do końca okresu, na który zostali wybrani. 

 

Art. 51. 

Traci moc ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 
2010 r. Nr 11, poz. 67). 

 

Art. 52. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

                                                 
9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 

157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, 
poz. 1375 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307. 


