
 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

  Druk nr 612  
 

VI kadencja 
 

S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 

o pilnym rządowym projekcie ustawy               
o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo      
o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych 
innych ustaw oraz o zmianie innych ustaw 
(druk nr 586). 
 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 73  ust. 2 regulaminu Sejmu skierował w dniu              

9 czerwca 2008 r. powyższy pilny projekt ustawy do Komisji Sprawiedliwości i  Praw 

Człowieka do pierwszego czytania.  

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po przeprowadzeniu pierwszego czytania 

oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniu 11 czerwca 2008 r. i po 

wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że przedmiot 

projektowanej regulacji zawarty w sprawozdaniu nie jest objęty zakresem prawa Unii 

Europejskiej.  

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

 
Warszawa, dnia 11 czerwca 2008 r. 
 
 
 
 Sprawozdawca  Przewodniczący Komisji 
  
   
 (-) Damian Raczkowski (-) Ryszard Kalisz 
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Projekt 

 

 

 

USTAWA 

z dnia   2008 r.  

 

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
oraz niektórych innych ustaw, ustawę o prokuraturze oraz ustawę - Prawo o 

ustroju sądów powszechnych 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 136, poz. 959 oraz Nr 230, 
poz. 1698) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 uchyla się pkt 18, 23-25 oraz pkt 31 lit. b; 

2) w art. 2 uchyla się pkt 1, 3, 4 i 12; 

3) uchyla się art. 4; 

4) w art. 9 wyrazy „art. 1 pkt 18, 23-25 i 31, art. 2 pkt 1, 3 i 4, pkt 6 lit. d w zakre-
sie dodawanego ust. 4b i pkt 12 oraz art. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 
lipca 2008 r.” zastępuje się wyrazami „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.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z  2008 r. Nr 7, poz. 39) 
w art. 62 wprowadza się następujące zmiany: 

1) ust. 1a otrzymuje brzmienie:  

„1a. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora powszechnej jednostki organiza-
cyjnej 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 pod-
stawowej, druga stawka awansowa – 115% stawki podstawowej, a trzecia 
stawka awansowa – 120% stawki podstawowej dla danego stanowiska pro-
kuratorskiego.”; 

2) ust. 1b-1d otrzymują brzmienie:  
„1b. Wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej wynosi co najmniej  

120% wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej dla bezpośred-
nio niższego stanowiska prokuratorskiego. 

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

1d. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora ulega podwyższeniu do stawki dru-
giej awansowej po dziesięciu latach pracy na danym stanowisku prokurator-
skim lub na innym, odpowiednio równorzędnym, stanowisku prokuratora 
lub sędziego. Przepis ust. 1c zdanie trzecie stosuje się.”; 

3) po ust. 1d dodaje się ust. 1da w brzmieniu: 

„1da. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora powszechnej jednostki organiza-
cyjnej ulega podwyższeniu do stawki trzeciej awansowej po piętnastu latach 
pracy na danym stanowisku prokuratorskim lub na innym stanowisku pro-
kuratora lub sędziego. Przepis ust. 1c zdanie trzecie stosuje się.”. 

 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) w art. 91 wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 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.”; 

2) § 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

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

§ 4. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego ulega podwyższeniu do stawki dru-
giej awansowej po dziesięciu latach pracy na danym stanowisku sędziow-
skim lub na innym, odpowiednio równorzędnym, stanowisku sędziego lub 
prokuratora. Przepis § 3 zdanie drugie stosuje się.”; 

                                                 
1) 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 oraz z 2007 r. 
Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766 i Nr 136, poz. 
959.  



Liczba stron : 3       Data :  2008-06-12       Nazwa pliku : 0195-18A 
VI kadencja/druk nr 586  PILNY! 

 

3  

3) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: 

„§ 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.”. 

 

Art. 4. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2008 r. 
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