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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 25 czerwca 2008 r zmieniającej ustawę

o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

oraz niektórych innych ustaw, ustawę o prokuraturze

oraz ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

(druk nr 182)

USTAWA  z dnia 29 czerwca 2007 r. O ZMIANIE USTAWY – PRAWO O USTROJU

SĄDÓW POWSZECHNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. Nr 136,

poz. 959 oraz Nr 230, poz. 1698)

Art. 1
UWAGA pkt 1-17 pominięto

[18)w art. 55 po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Sędziowie sądów powszechnych mogą być powoływani także na stanowiska:

1) sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym,

2) sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym."]

19) art. 56 otrzymuje brzmienie:

"Art. 56. § 1. Minister Sprawiedliwości, mając na względzie racjonalne wykorzystanie
kadr sądownictwa powszechnego, potrzeby wynikające z obciążenia
zadaniami poszczególnych sądów, przydziela nowe stanowiska
sędziowskie poszczególnym sądom.

§ 2. W razie zwolnienia stanowiska sędziowskiego, prezes sądu, w którym
stanowisko zostało zwolnione, zawiadamia o tym Ministra
Sprawiedliwości, który, w oparciu o kryteria wymienione w § 1,
przydziela stanowisko do danego albo innego sądu, względnie
stanowisko znosi.

§ 3. O każdym wolnym stanowisku sędziowskim Minister Sprawiedliwości
niezwłocznie obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski".

§ 4. O wolnym stanowisku nie obwieszcza się, jeżeli jego obsadzenie
następuje w drodze przeniesienia służbowego sędziego równorzędnego
sądu.";

20) w art. 57 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Każdy, kto spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego sądu powszechnego, o
którym mowa w art. 55 § 2, może zgłosić swoją kandydaturę na jedno wolne
stanowisko sędziowskie, w ciągu miesiąca od obwieszczenia, o którym mowa w
art. 56. Zgłaszający swoją kandydaturę wypełnia w dwóch egzemplarzach kartę
zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie oraz dołącza do niej
informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby i zaświadczenie
stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia
obowiązków sędziego, z zastrzeżeniem art. 58 § 4a. Zgłaszający urodzony przed
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dniem 1 sierpnia 1972 r. dołącza również oświadczenie, o którym mowa w art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571 i
Nr 115, poz. 789), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.";

21) w art. 58:

a) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Minister Sprawiedliwości zasięga od Komendanta Głównego Policji informacji
o każdym z kandydatów do objęcia stanowiska sędziowskiego, z zastrzeżeniem
§ 4a, a następnie przedstawia kandydatury Krajowej Radzie Sądownictwa,
wyrażając o każdym z kandydatów opinię wraz z uzasadnieniem oraz
przekazując informację uzyskaną od Komendanta Głównego Policji.
Informacja obejmuje istotne dla oceny spełniania wymogu nieskazitelnego
charakteru, dane o:

1) zachowaniach świadczących o naruszeniu przez kandydata porządku
prawnego,

2) kontaktach ze środowiskami przestępczymi lub grupami środowiskowymi
patologii społecznej i o charakterze tych kontaktów,

3) okolicznościach wskazujących na uzależnienie od alkoholu, środków
odurzających lub substancji psychotropowych.",

b) § 5-7 otrzymują brzmienie:

"§ 5. Przedstawiając informację, o której mowa w § 4, Komendant Główny Policji
przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości wszystkie zebrane materiały, służące
do sporządzenia informacji.

§ 6. O treści informacji uzyskanej od Komendanta Głównego Policji oraz
wyrażonej o kandydacie opinii Minister Sprawiedliwości zawiadamia
kandydata najpóźniej z przedstawieniem kandydatury Krajowej Radzie
Sądownictwa.

§ 7. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb
uzyskiwania i sporządzania informacji przez Komendanta Głównego Policji o
kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego, mając na względzie
sprawność uzyskiwania informacji, dbałość o ochronę dóbr osobistych
kandydatów oraz innych praw i wolności chronionych konstytucyjnie, a także
potrzebę oceny spełnienia przez kandydatów warunku nieskazitelności
charakteru.";

22) art. 59 otrzymuje brzmienie:

"Art. 59. Na każde wolne stanowisko sędziowskie, o którym mowa w art. 55 § 2, może
zgłosić Krajowej Radzie Sądownictwa kandydata także Minister
Sprawiedliwości. Przepisów art. 58 § 1-3 nie stosuje się. Do informacji
przedstawianych przez kandydata na urząd sędziego w karcie zgłoszenia
przepis art. 57 stosuje się.";

[23)po art. 63 dodaje się art. 63a w brzmieniu:

"Art. 63a. Na stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym może być
powołany sędzia sądu rejonowego, który pełnił służbę na zajmowanym
stanowisku co najmniej piętnaście lat i po osiągnięciu drugiej stawki
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awansowej wynagrodzenia zasadniczego nie był ukarany karą
dyscyplinarną, ani nie otrzymał wytknięcia uchybienia, o którym mowa w
art. 40, ani nie miał zwróconej uwagi w trybie określonym w art. 37 §
4.";

24) po art. 64 dodaje się art. 64a w brzmieniu:

"Art. 64a. Na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym może
być powołany sędzia sądu okręgowego, który pełnił służbę na
zajmowanym stanowisku co najmniej piętnaście lat i po osiągnięciu
drugiej stawki awansowej wynagrodzenia zasadniczego nie był ukarany
karą dyscyplinarną, ani nie otrzymał wytknięcia uchybienia, o którym
mowa w art. 40, ani nie miał zwróconej uwagi w trybie określonym w art.
37 § 4.";

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

"Art. 65a. § 1. Powołanie na stanowiska sędziego sądu okręgowego w sądzie
rejonowym oraz sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym
następuje na wniosek sędziego, zaopiniowany przez kolegium
właściwego sądu oraz przez prezesa sądu przełożonego. Powołanie
na te stanowiska sędziowskie nie jest zależne od zwolnienia lub
utworzenia stanowiska sędziowskiego.

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, wraz z wymaganymi opiniami,
prezes właściwego sądu przekazuje Krajowej Radzie Sądownictwa,
za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości.

§ 3. Z wnioskiem może wystąpić również Minister Sprawiedliwości,
bezpośrednio do Krajowej Rady Sądownictwa.

§ 4. Z ponownym wnioskiem o powołanie sędziego na stanowisko, o
którym mowa w § 1, można wystąpić nie wcześniej, niż po upływie
trzech lat od dnia złożenia wniosku.

  Art. 65b. § 1. Sędzia sądu okręgowego w sądzie rejonowym pełni służbę w sądzie
rejonowym określonym w akcie powołania; do jego praw i
obowiązków stosuje się przepisy dotyczące sędziego sądu
rejonowego.

§ 2. Sędzia sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym pełni służbę w sądzie
okręgowym określonym w akcie powołania; do jego praw i
obowiązków stosuje się przepisy dotyczące sędziego sądu
okręgowego.

§ 3. Sędzia sądu okręgowego w sądzie rejonowym może zostać
delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w sądzie okręgowym,
a sędzia sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym może zostać
delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w sądzie
apelacyjnym.

§ 4. Stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym jest
równorzędne pod względem wynagrodzenia ze stanowiskiem
sędziego sądu okręgowego, a stanowisko sędziego apelacyjnego w
sądzie okręgowym - ze stanowiskiem sędziego sądu apelacyjnego.
Do wynagrodzeń tych sędziów stosuje się przepisy art. 91 § 1a, 3 i 4.



- 4 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

§ 5. Jeżeli sędzia sądu okręgowego w sądzie rejonowym zgłosi swoją
kandydaturę na zwolnione albo utworzone stanowisko sędziowskie w
sądzie okręgowym, jego zgłoszenie rozpatruje się w trybie
określonym w art. 57 i 58.

§ 6. Jeżeli sędzia sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym zgłosi swoją
kandydaturę na zwolnione albo utworzone stanowisko sędziowskie w
sądzie apelacyjnym, jego zgłoszenie rozpatruje się w trybie
określonym w art. 57 i 58."]

26) w art. 77:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, do
pełnienia obowiązków sędziego lub czynności administracyjnych:

1) w innym sądzie,

2) w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej
podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej,

3) w Sądzie Najwyższym - na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego,

4) w sądzie administracyjnym - na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu
Administracyjnego

- na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony.",

b) § 4-6 otrzymują brzmienie:

"§ 4. Sędzia delegowany na podstawie § 1 pkt 2, na czas nieokreślony, może być
odwołany z delegowania, względnie z niego ustąpić za trzymiesięcznym
uprzedzeniem. W pozostałych przypadkach delegowania sędziego, odwołanie
lub ustąpienie sędziego następuje bez zachowania okresu uprzedzenia.

§ 5. Sędzia delegowany do sądu wyższego, po sześciu miesiącach delegowania, na
pozostały okres delegacji uzyskuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego w
stawce podstawowej, przewidzianego dla sędziego tego sądu.

§ 6. Jeżeli delegowanie sędziego następuje do innej miejscowości, niż miejscowość
w której znajduje się miejsce służbowe sędziego, niebędącej miejscem jego
stałego zamieszkania, sędziemu delegowanemu w okresie delegowania, jako
pracownikowi w podróży służbowej, przysługują następujące należności,
rekompensujące niedogodności wynikające z delegowania poza stałe miejsce
pełnienia służby:

1) prawo do nieodpłatnego zakwaterowania, w warunkach odpowiadających
godności urzędu albo zwrot kosztów zamieszkania w miejscu
delegowania, w jednej z następujących form:

a) zwrotu kosztów faktycznie poniesionych - w wysokości określonej w
fakturze,

b) miesięcznego ryczałtu - w kwocie nie wyższej niż 150 % kwoty
bazowej, będącej podstawą ustalania wynagrodzenia zasadniczego
sędziego,

2) zwrot kosztów pierwszego przejazdu z miejsca stałego zamieszkania do
miejsca delegowania, zwrot kosztów ostatniego przejazdu z miejsca
delegowania do miejsca stałego zamieszkania oraz zwrot kosztów
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przejazdów odbywanych nie częściej niż raz w tygodniu do miejsca
stałego zamieszkania i z powrotem - w wysokości nie większej niż
równowartość ceny przejazdu środkami komunikacji kolejowej, z
uwzględnieniem przysługującej sędziemu delegowanemu ulgi na dany
środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje,

3) ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
o którym mowa w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków
ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w
państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu
podróży służbowej na obszarze kraju,

4) diety, o których mowa w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków
ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w
państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu
podróży służbowej na obszarze kraju,

5) zwrot kosztów poniesionych z tytułu używania pojazdów, stanowiących
własność pracownika, do celów służbowych, o którym mowa w przepisach
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i
motorowerów niebędących własnością pracodawcy,

6) zwrot kosztów codziennych dojazdów do miejscowości delegowania, o
których mowa w § 6b.",

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

"§ 6a. Świadczenia i należności, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2, nie przysługują w
wypadkach, gdy odległość od miejscowości w której sędzia delegowany ma
miejsce stałego zamieszkania do miejscowości delegowania nie przekracza
60 km, chyba że organ powołany do kierowania jednostką do której
delegowanie następuje, na wniosek sędziego delegowanego uzna, że nie jest
celowy codzienny dojazd sędziego delegowanego do miejscowości
delegowania.

§ 6b. Sędzia delegowany, o którym mowa w § 6a, któremu nie przysługują
świadczenia i należności, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2, ma prawo do
zwrotu kosztów codziennych dojazdów do miejscowości delegowania w
wysokości nie wyższej niż równowartość przejazdu środkami komunikacji
kolejowej lub innym środkiem komunikacji publicznej, z uwzględnieniem
przysługującej sędziemu delegowanemu ulgi na dany środek transportu, bez
względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.",

d) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. W razie delegowania sędziego do sądu równorzędnego, sędziemu przysługuje
dodatek funkcyjny wizytatora sądu okręgowego.",

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

"§ 7a. Jeżeli wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości, delegowanie sędziego
w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1, może nastąpić nawet bez jego
zgody, na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. Delegowanie sędziego bez
jego zgody może być powtórzone nie wcześniej niż po upływie trzech lat.

§ 7b. Delegowanie sędziego w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2, może
nastąpić nawet bez jego zgody, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące w ciągu
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roku. Delegowanie sędziego bez jego zgody może być powtórzone nie
wcześniej niż po upływie dwóch lat.";

27) po art. 77 dodaje się art. 77a w brzmieniu:

"Art. 77a. Sędziemu, delegowanemu do wykonania czynności służbowych w innej
miejscowości niż miejscowość w której znajduje się jego miejsce służbowe
lub miejsce delegowania, o którym mowa w art. 77 § 1-3a, przysługują
należności, określone w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków
ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w
państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej na obszarze kraju.";

28) w art. 78:

a) po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu:

"§ 1b. Do Ministerstwa Sprawiedliwości albo Krajowego Centrum Szkolenia Kadr
Sądów Powszechnych i Prokuratury może być delegowany jedynie sędzia
wyróżniający się wysokim poziomem wiedzy prawniczej oraz wykazujący
znajomość problematyki w zakresie powierzanych mu obowiązków.",

b) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa
określi, w drodze rozporządzenia, tryb i szczegółowe warunki delegowania
sędziów do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także
pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych
w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
oraz tryb i szczegółowe warunki realizacji prawa do nieodpłatnego
zakwaterowania i zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w
tym maksymalną wysokość zwrotu kosztów faktycznie poniesionych oraz
wysokość miesięcznego ryczałtu, przy uwzględnieniu możliwości
zróżnicowania jego wysokości w zależności od miejscowości delegowania, a
także tryb, szczegółowe warunki i zakres innych świadczeń, mając na
względzie zakres świadczeń przysługujących pracownikom odbywającym
podróże służbowe oraz czasowo przenoszonym.";

29) w art. 80:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. O zatrzymaniu sędziego niezwłocznie powiadamia się prezesa sądu
apelacyjnego właściwego ze względu na miejsce zatrzymania. Może on
nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego sędziego. O fakcie
zatrzymania sędziego prezes sądu apelacyjnego niezwłocznie zawiadamia
Krajową Radę Sądownictwa, Ministra Sprawiedliwości i Pierwszego Prezesa
Sądu Najwyższego.";

b) § 2c otrzymuje brzmienie:

"§ 2c. Sąd dyscyplinarny wydaje uchwałę zezwalającą na pociągnięcie sędziego do
odpowiedzialności karnej, jeżeli zachodzi dostatecznie uzasadnione
podejrzenie popełnienia przez niego przestępstwa. Uchwała zawiera
rozstrzygnięcie w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie sędziego do
odpowiedzialności karnej wraz z uzasadnieniem.",

c) po § 2c dodaje się § 2d-2h w brzmieniu:
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"§ 2d. Sąd dyscyplinarny rozpoznaje wniosek o zezwolenie na pociągnięcie
sędziego do odpowiedzialności karnej w terminie czternastu dni od dnia jego
wpłynięcia do sądu dyscyplinarnego, z zastrzeżeniem art. 80a § 1.

§ 2e. Przed wydaniem uchwały sąd dyscyplinarny wysłuchuje rzecznika
dyscyplinarnego, a także sędziego, przedstawiciela organu lub osobę, którzy
wnieśli o zezwolenie, jeżeli się stawią. Ich niestawiennictwo nie wstrzymuje
rozpoznania wniosku.

§ 2f. Sędzia, którego dotyczy postępowanie ma prawo wglądu do dokumentów,
które zostały załączone do wniosku, chyba że prokurator, kierując wniosek do
sądu dyscyplinarnego zastrzegł, że dokumenty te lub ich część nie mogą być
sędziemu udostępnione z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego.

§ 2g. W przypadku, o którym mowa w § 2f, przewodniczący sądu dyscyplinarnego
odmawia sędziemu wglądu do dokumentów w zakresie zastrzeżonym przez
prokuratora.

§ 2h. Jeżeli prokurator składając wniosek o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do
odpowiedzialności karnej wnosi jednocześnie o zezwolenie na tymczasowe
aresztowanie sędziego, uchwała zezwalająca na pociągnięcie sędziego do
odpowiedzialności karnej obejmuje również zezwolenie na zatrzymanie
sędziego i zastosowanie tymczasowego aresztowania, chyba że sąd
dyscyplinarny postanowi inaczej.",

d) § 3 uchyla się;
30) (1) (utracił moc);

31) w art. 91:

a) w § 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"Wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej wynosi co najmniej 120 %
wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej dla bezpośrednio niższego
stanowiska sędziowskiego.",

[b) § 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"§ 3. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego podwyższa się do wysokości stawki
pierwszej awansowej po pięciu latach pracy na danym stanowisku
sędziowskim lub na innym, odpowiednio równorzędnym, stanowisku
sędziego lub prokuratora. Okres ten ulega wydłużeniu o trzy lata w razie
ukarania sędziego w tym czasie, a także w okresie zajmowania stanowiska
prokuratora, karą dyscyplinarną lub dwukrotnego wytknięcia uchybienia, o
którym mowa w art. 40, względnie dwukrotnego zwrócenia uwagi w trybie
określonym w art. 37 § 4.

§ 4. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego ulega podwyższeniu do stawki drugiej
awansowej po pięciu latach pracy na danym stanowisku sędziowskim lub na
innym, odpowiednio równorzędnym, stanowisku sędziego lub prokuratora,
od uzyskania przez sędziego stawki pierwszej awansowej. Przepis § 3 zdanie
drugie stosuje się."]

UWAGA: pkt 32-52 - pominięto
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Art. 2.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z późn.
zm.5))

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

"1. Prokuratorami powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury są
prokuratorzy Prokuratury Krajowej, prokuratur apelacyjnych, prokuratur
apelacyjnych w prokuraturach okręgowych, prokuratur okręgowych, prokuratur
okręgowych w prokuraturach rejonowych i prokuratur rejonowych."]

2) w art. 11:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prokurator Generalny zasięga od Komendanta Głównego Policji informacji o
każdym z kandydatów do objęcia stanowiska prokuratorskiego, z zastrzeżeniem
ust. 4. Informacje o kandydacie do objęcia stanowiska prokuratorskiego uzyskuje
się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia
stanowiska sędziowskiego.",

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Przedstawiając informację, o której mowa w ust. 3, Komendant Główny Policji
przekazuje Prokuratorowi Generalnemu wszystkie zebrane materiały służące do
sporządzenia informacji.

6. Prokurator Generalny, przed rozpatrzeniem kandydatury, zawiadamia kandydata
na stanowisko prokuratorskie o treści informacji uzyskanej od Komendanta
Głównego Policji.";

[3) po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu:

"Art. 11a. 1. Powołanie na stanowiska prokuratora prokuratury okręgowej w
prokuraturze rejonowej i prokuratora prokuratury apelacyjnej w
prokuraturze okręgowej następuje na wniosek prokuratora, zaopiniowany
przez kolegium właściwej prokuratury apelacyjnej oraz przez kierownika
jednostki organizacyjnej wyższego stopnia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z wymaganymi opiniami, właściwy
prokurator apelacyjny przekazuje Prokuratorowi Generalnemu. Jeżeli
Prokurator Generalny nie uwzględni wniosku, z ponownym wnioskiem o
powołanie można wystąpić po upływie trzech lat od daty odmownej decyzji
Prokuratora Generalnego.

3. Z wnioskiem może wystąpić również prokurator bezpośrednio przełożony.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Prokurator prokuratury okręgowej w prokuraturze rejonowej pełni służbę
w prokuraturze rejonowej określonej w akcie powołania.

5. Prokurator prokuratury apelacyjnej w prokuraturze okręgowej pełni
służbę w prokuraturze okręgowej określonej w akcie powołania.

6. Prokurator prokuratury okręgowej w prokuraturze rejonowej może zostać
delegowany do pełnienia obowiązków prokuratora w prokuraturze
okręgowej, a prokurator prokuratury apelacyjnej w prokuraturze
okręgowej do pełnienia obowiązków prokuratora w prokuraturze
apelacyjnej.
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7. Stanowisko prokuratora prokuratury okręgowej w prokuraturze rejonowej
jest równorzędne pod względem wynagrodzenia ze stanowiskiem
prokuratora prokuratury okręgowej, a stanowisko prokuratora
prokuratury apelacyjnej w prokuraturze okręgowej - ze stanowiskiem
prokuratora prokuratury apelacyjnej. Do prokuratorów tych stosuje się
przepisy art. 62 ust. 1a-1d.";

4) w art. 14 po ust. 4 dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:

"5. Na stanowisko prokuratora prokuratury okręgowej w prokuraturze rejonowej może
być powołany prokurator prokuratury rejonowej, który pełnił służbę na zajmowanym
stanowisku co najmniej piętnaście lat i po osiągnięciu drugiej stawki awansowej
wynagrodzenia zasadniczego nie był ukarany karą dyscyplinarną, ani nie otrzymał
wytknięcia uchybienia, o którym mowa w art. 8 ust. 7.

6. Na stanowisko prokuratora prokuratury apelacyjnej w prokuraturze okręgowej może
być powołany prokurator prokuratury okręgowej, który pełnił służbę na zajmowanym
stanowisku co najmniej piętnaście lat i po osiągnięciu drugiej stawki awansowej
wynagrodzenia zasadniczego nie był ukarany karą dyscyplinarną, ani nie otrzymał
wytknięcia uchybienia, o którym mowa w art. 8 ust. 7.

7. Do okresów pełnienia służby wskazanych w ust. 5 i 6 wlicza się okresy pracy na
stanowisku prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu."]

UWAGA pkt 5-11 pominięto

[12) w art. 62 ust. 1b-1d otrzymują brzmienie:

"1b. Wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej wynosi co najmniej 120 %
wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej dla bezpośrednio niższego
stanowiska prokuratorskiego.

1c. Prokurator, obejmując stanowisko, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce
podstawowej. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora podwyższa się do wysokości
stawki pierwszej awansowej po pięciu latach pracy na danym stanowisku
prokuratorskim lub na innym, odpowiednio równorzędnym, stanowisku
prokuratorskim lub sędziowskim. Okres ten ulega wydłużeniu o trzy lata w razie
ukarania prokuratora w tym czasie, a także w okresie zajmowania stanowiska
sędziego, karą dyscyplinarną lub dwukrotnego wytknięcia uchybienia, o którym
mowa w art. 8 ust. 7, jeżeli uchybienie było zawinione.

1d. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora ulega podwyższeniu do stawki drugiej
awansowej po pięciu latach pracy na danym stanowisku prokuratorskim lub na
innym, odpowiednio równorzędnym, stanowisku prokuratorskim lub sędziowskim,
od uzyskania przez prokuratora stawki pierwszej awansowej. Przepis ust. 1c zdanie
trzecie stosuje się odpowiednio."]

UWAGA pkt 13-23 pominięto
 [Art. 4.

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 100, poz. 1082,
z późn. zm.10)) po art. 2a dodaje się art. 2b w brzmieniu:
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"Art. 2b. Rozpatrując wniosek o powołanie sędziego sądu rejonowego na stanowisko
sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym albo sędziego sądu
okręgowego na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym,
Rada może odmówić przedstawienia kandydatury Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w razie stwierdzenia, że kandydat nie
spełnia warunków, wymaganych na podstawie art. 63a i 64a ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070,
z późn. zm.11)).]

Art. 9.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem [art. 1 pkt 18, 23-
25 i 31, art. 2 pkt 1, 3 i 4, pkt 6 lit. d w zakresie dodawanego ust. 4b i pkt 12 oraz art. 4, które
wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2008 r.] <art. 1 pkt 31 lit. a oraz art.  2 pkt 6 lit. d w
zakresie dodawanego ust. 4b, które wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2008 r.>

USTAWA  z dnia 20 czerwca 1985 r. O PROKURATURZE (Dz. U. z  2008 r. Nr 7, poz. 39)   

Art. 62.

1. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów równorzędnych powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury jest równe i stanowi, odpowiednio do rangi stanowiska
prokuratora, wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych
zasad określa ustawa budżetowa; wysokość wynagrodzenia prokuratorów równorzędnych
jednostek organizacyjnych różnicuje staż pracy i pełnione funkcje. Wynagrodzenie
zasadnicze prokuratorów jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu sędziów w takich
samych jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych. Wynagrodzenie zasadnicze
prokuratorów Prokuratury Krajowej jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu sędziów
Sądu Najwyższego.

[1a. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora na danym stanowisku ustala się w stawce
podstawowej, w stawce pierwszej awansowej albo w stawce drugiej awansowej. Pierwsza
stawka awansowa stanowi 107 % stawki podstawowej, a druga stawka awansowa - 115
% stawki podstawowej dla danego stanowiska prokuratorskiego.]

<1a. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej
prokuratury na danym stanowisku ustala się w stawce podstawowej, w stawce
pierwszej awansowej, 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 podstawowej dla danego stanowiska prokuratorskiego.>

[1b. Wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej wynosi co najmniej 120 %
wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej dla bezpośrednio niższego
stanowiska prokuratorskiego.

1c. Prokurator, obejmując stanowisko, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce
podstawowej. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora podwyższa się do wysokości stawki
pierwszej awansowej po pięciu latach pracy na danym stanowisku prokuratorskim lub na
innym, odpowiednio równorzędnym, stanowisku prokuratorskim lub sędziowskim. Okres
ten ulega wydłużeniu o trzy lata w razie ukarania prokuratora w tym czasie, a także w
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okresie zajmowania stanowiska sędziego, karą dyscyplinarną lub dwukrotnego
wytknięcia uchybienia, o którym mowa w art. 8 ust. 7, jeżeli uchybienie było zawinione.

1d. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora ulega podwyższeniu do stawki drugiej awansowej
po pięciu latach pracy na danym stanowisku prokuratorskim lub na innym, odpowiednio
równorzędnym, stanowisku prokuratorskim lub sędziowskim, od uzyskania przez
prokuratora stawki pierwszej awansowej. Przepis ust. 1c zdanie trzecie stosuje się
odpowiednio.]

<1b. Wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej wynosi co najmniej 120%
wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej dla bezpośrednio niższego
stanowiska prokuratorskiego.

1c. Prokurator, obejmując stanowisko, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce
podstawowej. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora ulega podwyższeniu do
stawki pierwszej awansowej po pięciu latach pracy na danym stanowisku
prokuratorskim lub na innym, odpowiednio równorzędnym, stanowisku
prokuratora lub sędziego. Okres ten ulega wydłużeniu o trzy lata w razie ukarania
prokuratora w tym czasie, a także w okresie zajmowania stanowiska sędziego, karą
dyscyplinarną lub dwukrotnego wytknięcia uchybienia, o którym mowa w art. 8 ust.
7.

1d. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora ulega podwyższeniu do stawki drugiej
awansowej po dziesięciu latach pracy na danym stanowisku prokuratorskim lub na
innym, odpowiednio równorzędnym, stanowisku prokuratora lub sędziego. Przepis
ust. 1c zdanie trzecie stosuje się.>

<1da. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej
prokuratury ulega podwyższeniu do stawki trzeciej awansowej po piętnastu latach
pracy na danym stanowisku prokuratorskim lub na innym, odpowiednio
równorzędnym, stanowisku prokuratora lub sędziego. Przepis ust. 1c zdanie trzecie
stosuje się.>

1e. Do czasu pracy na stanowisku prokuratora dolicza się czas pozostawania przez
prokuratora poza zawodem prokuratorskim, jeżeli spowodowane to było represjami za
polityczną postawę prokuratora, o ile powrót do zawodu nastąpił nie później niż do 31
grudnia 1990 r.

1f. W związku z pełnioną funkcją prokuratorowi przysługuje dodatek funkcyjny, stanowiący
procent kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1 zdanie pierwsze.

1g. Prokuratorowi przysługuje dodatek za długoletnią pracę wynoszący, począwszy od
szóstego roku pracy, 5 % aktualnie pobieranego przez prokuratora wynagrodzenia
zasadniczego i wzrastający po każdym kolejnym roku pracy o 1 % tego wynagrodzenia,
aż do osiągnięcia 20 % wynagrodzenia zasadniczego. Po 20 latach pracy dodatek
wypłacany jest, bez względu na staż pracy powyżej tego okresu, w wysokości 20 %
aktualnie pobieranego przez prokuratora wynagrodzenia zasadniczego.

1h. Od wynagrodzenia prokuratorów nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne.

1i. W razie wygaśnięcia stosunku służbowego prokuratora w sposób, o którym mowa w art.
16, od wypłaconego prokuratorowi w okresie służby wynagrodzenia, od którego nie
odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne, przekazuje się do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych składkę przewidzianą za ten okres w przepisach o
ubezpieczeniu społecznym.

1j. Składka na ubezpieczenie społeczne, o której mowa w ust. 1i, podlega waloryzacji:
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1) za okres do 31 grudnia 1998 r. - wskaźnikiem wzrostu płac wynikającym ze wzrostu
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, określanego corocznie w ustawie
budżetowej, które stanowiło podstawę do ustalania środków i limitów na
wynagrodzenia sędziów;

2) za okres od 1 stycznia 1999 r. - wskaźnikiem waloryzacji składek określonym na
podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

1k. Przy obliczaniu kwoty należnych składek, waloryzowanych na podstawie ust. 1j pkt 2,
stosuje się odpowiednio art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.).

1l. Przepisów ust. 1a-1d nie stosuje się do prokuratorów Prokuratury Krajowej.

2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, stawki podstawowe wynagrodzenia
zasadniczego prokuratorów oraz stawki dodatku funkcyjnego przysługującego
prokuratorom, mając na względzie w szczególności zasady określone w ust. 1-1b i 1f.

3. Przepisy ust. 1-2 stosuje się do prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury, niebędących oficerami.

Art. 3.

USTAWA  z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070, z późn. zm.)

Art. 91

§ 1. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której
wysokość, ustaloną według zasad określonych w § 1a i § 1b, określa ustawa budżetowa.
Wysokość wynagrodzenia sędziów sądów równorzędnych różnicuje staż pracy i pełnione
funkcje. Wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej nie może być niższe niż
wynagrodzenie zasadnicze w stawce awansowej drugiej dla bezpośrednio niższego
stanowiska sędziowskiego.

§ 1a. W 2003 r. kwoty bazowe ustala się w następującej wysokości:

1) dla sędziów - w wysokości 1.355,71 zł,

2) dla asesorów sądowych - w wysokości 1.667,70 zł.

§ 1b. Kwoty bazowe, o których mowa w § 1a, począwszy od 2004 r., waloryzowane są
corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń ustalanym na podstawie
przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

[§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego na danym stanowisku ustala się w stawce
podstawowej, w stawce pierwszej awansowej albo w stawce drugiej awansowej. Pierwsza
stawka awansowa stanowi 107% stawki podstawowej, a druga stawka awansowa - 115%
stawki podstawowej dla danego stanowiska sędziowskiego.]

<§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego na danym stanowisku ustala się w  stawce
podstawowej, w stawce pierwszej awansowej, 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 podstawowej dla danego stanowiska sędziowskiego.>

§ 2a. Sędzia, obejmując stanowisko, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce
podstawowej.

[§ 3. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego podwyższa się do wysokości stawki pierwszej
awansowej po siedmiu latach pracy na danym stanowisku sędziowskim lub na innym,
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odpowiednio równorzędnym, stanowisku sędziego lub prokuratora. Okres ten ulega
wydłużeniu o trzy lata w razie ukarania sędziego w tym czasie, a także w okresie
zajmowania stanowiska prokuratora, karą dyscyplinarną lub dwukrotnego wytknięcia
uchybienia, o którym mowa w art. 40, względnie dwukrotnego zwrócenia uwagi w trybie
określonym w art. 37 § 4.

§ 4. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego ulega podwyższeniu do stawki drugiej awansowej po
siedmiu latach pracy na danym stanowisku sędziowskim lub na innym, odpowiednio
równorzędnym, stanowisku sędziego lub prokuratora, od uzyskania przez sędziego stawki
pierwszej awansowej. Przepis § 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.]

<§ 3. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego podwyższa się do wysokości stawki pierwszej
awansowej po pięciu latach pracy na danym stanowisku sędziowskim lub na innym,
odpowiednio równorzędnym, stanowisku sędziego lub prokuratora. Okres ten ulega
wydłużeniu o trzy lata w razie ukarania sędziego w tym czasie, a także w okresie
zajmowania stanowiska prokuratora, karą dyscyplinarną lub dwukrotnego
wytknięcia uchybienia, o którym mowa w art. 40, względnie dwukrotnego zwrócenia
uwagi w trybie określonym w art. 37 § 4.

§ 4. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego ulega podwyższeniu do stawki drugiej
awansowej po dziesięciu latach pracy na danym stanowisku sędziowskim lub na
innym, odpowiednio równorzędnym, stanowisku sędziego lub prokuratora. Przepis
§ 3 zdanie drugie stosuje się.>

<§ 4a. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego podwyższa się do stawki trzeciej awansowej
po piętnastu latach pracy na danym stanowisku sędziowskim lub innym, odpowiednio
równorzędnym, stanowisku sędziego lub prokuratora. Przepis § 3 zdanie drugie
stosuje się.>


