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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 8 października 2008 r.

o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 274)

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH

(Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)

Art. 55.
§ 1. Sędziów sądów powszechnych do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim

powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady
Sądownictwa.

§ 2. Sędziowie sądów powszechnych są powoływani na stanowiska:
1) sędziego sądu rejonowego,
2) sędziego sądu okręgowego,
3) sędziego sądu apelacyjnego.

[§ 2a.  Sędziowie sądów powszechnych mogą być powoływani także na stanowiska:
1) sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym,
2) sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym.]

§ 3. Powołując do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim, Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej wyznacza miejsce służbowe (siedzibę) sędziego. Zmiana miejsca służbowego
sędziego może być dokonana bez zmiany stanowiska w przypadkach i w trybie
określonych w art. 75.

[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 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.]

[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
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dyscyplinarną, ani nie otrzymał wytknięcia uchybienia, o którym mowa w art. 40, ani nie miał
zwróconej uwagi w trybie określonym w art. 37 § 4.]

[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.

§ 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.]

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

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

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

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

§ 6. W związku z pełnioną funkcją sędziemu przysługuje dodatek funkcyjny, stanowiący
procent kwoty bazowej, o której mowa w § 1.

§ 7. Wynagrodzenie sędziów różnicuje ponadto dodatek za długoletnią pracę, wynoszący,
począwszy od szóstego roku pracy, 5% wynagrodzenia zasadniczego i wzrastający po
każdym roku o 1%, aż do osiągnięcia 20% wynagrodzenia zasadniczego.
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§ 8. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady
Sądownictwa, określa, w drodze rozporządzenia, stawki podstawowe wynagrodzenia
zasadniczego oraz stawki dodatku funkcyjnego sędziów.

§ 9. Od wynagrodzenia sędziów nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne.
§ 10. W razie rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego w sposób, o

którym mowa w art. 68, od wynagrodzenia wypłaconego sędziemu w okresie służby, od
którego nie odprowadzano składki na ubezpieczenie społeczne, przekazuje się składkę
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przewidzianą za ten okres w przepisach o
ubezpieczeniu społecznym.

§ 11. Składka na ubezpieczenie społeczne, o której mowa w § 10, podlega waloryzacji:
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.

§ 12. Przy obliczaniu kwoty należnych składek, waloryzowanych na podstawie § 11 pkt 2,
stosuje się odpowiednio art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r.
Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256,
z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249 oraz z
2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459 i Nr 72, poz. 748).

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

Art. 6.
[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.]

<1. Prokuratorami powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury są
prokuratorzy Prokuratury Krajowej, prokuratur apelacyjnych, okręgowych i
rejonowych.>

2. Prokuratorami wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury są prokuratorzy
Naczelnej Prokuratury Wojskowej, wojskowych prokuratur okręgowych i wojskowych
prokuratur garnizonowych.

3. Prokuratorami Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu są prokuratorzy Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, prokuratorzy oddziałowych komisji ścigania zbrodni przeciwko
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Narodowi Polskiemu, prokuratorzy Biura Lustracyjnego oraz prokuratorzy oddziałowych
biur lustracyjnych.

[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.

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.]

Art. 14.
1. Prokuratorem może być powołany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne

uznane w Polsce;
4) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków prokuratora;
5) ukończył 26 lat;
6) złożył egzamin prokuratorski lub sędziowski;
7) pracował w charakterze asesora prokuratorskiego lub sądowego co najmniej rok albo

odbył w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury okres służby
przewidziany w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

2. Na prokuratora w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury może być
powołany oficer zawodowy, oficer służby okresowej, zwani dalej "oficerem", lub
prokurator powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury.

3. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, nie dotyczą:
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1) profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych w polskich szkołach
wyższych, w Polskiej Akademii Nauk oraz w instytutach naukowo-badawczych i
innych placówkach naukowych;

2) sędziów;
3) adwokatów, radców prawnych oraz radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,

którzy wykonywali ten zawód lub zajmowali takie stanowisko przez co najmniej trzy
lata.

4. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 7, nie dotyczą notariuszy.
[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.]

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.
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[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.]

<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.
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1j. Składka na ubezpieczenie społeczne, o której mowa w ust. 1i, podlega waloryzacji:
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. zm2)).

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.

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. O KRAJOWEJ RADZIE SĄDOWNICTWA (Dz. U. z

2001 r. Nr 100, poz. 1082, z późn. zm.)

[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.).]


