
   

 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

  Druk nr 987 
VI kadencja 

 
 
 

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

KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 

 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 
niektórych innych ustaw (druk nr 851) 
 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 73  ust. 1 i art. 40 ust. 1  regulaminu Sejmu skierował 

w dniu 31 lipca 2008 r. powyższy 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 dniach 17 i 23 września 2008 r.              

wnosi: 
 

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

 
 
Warszawa, dnia 23 września 2008 r. 
 
 
 
 Sprawozdawca  Przewodniczący Komisji 
  
                 (-)Jerzy Kozdroń                                                                (-)Ryszard Kalisz 
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Projekt  

 

 

USTAWA 

z dnia ………. 2008 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych  
oraz niektórych innych ustaw1)

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 
2001 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 55 uchyla się § 2a; 

2) uchyla się art. 63a; 

3) uchyla się art. 64a; 

4) uchyla się art. 65a i 65b; 

5) w art. 91: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego na danym stanowisku ustala się 
w stawce podstawowej, w stawce pierwszej awansowej, w stawce dru-
giej awansowej albo w stawce trzeciej awansowej. Pierwsza stawka 
awansowa stanowi 107% stawki podstawowej, druga stawka awansowa 
– 115% stawki podstawowej, a trzecia stawka awansowa – 120% staw-
ki podstawowej dla danego stanowiska sędziowskiego.”, 

b) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego podwyższa się do wysokości 
stawki drugiej awansowej po dziesięciu latach pracy na danym stano-
wisku sędziowskim lub na innym, odpowiednio równorzędnym, stano-
wisku sędziego lub prokuratora. Przepis § 3 zdanie drugie stosuje się.”, 

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

„§ 4a. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego podwyższa się do wysokości 
stawki trzeciej awansowej po piętnastu latach pracy na danym stanowi-

 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, oraz ustawę 

z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa. 
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 oraz z 2008 r. Nr 
41, poz. 251. 
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sku sędziowskim lub na innym, odpowiednio równorzędnym, stanowi-
sku sędziego lub prokuratora. Przepis § 3 zdanie drugie stosuje się.”. 

 

Art. 2. 

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

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

„1.  Prokuratorami powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury są 
prokuratorzy Prokuratury Krajowej, prokuratur apelacyjnych, okręgowych i 
rejonowych.”; 

2) uchyla się art. 11a; 

3) w art. 14 uchyla się ust. 5-7; 

4) w art. 62:  

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a.  Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora powszechnej jednostki orga-
nizacyjnej prokuratury na danym stanowisku ustala się w stawce pod-
stawowej, 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.”, 

b) ust. 1c i 1d otrzymują brzmienie:  

„1c.  Prokurator, obejmując stanowisko, otrzymuje wynagrodzenie zasadni-
cze 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.”,  

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

„1da. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora powszechnej jednostki orga-
nizacyjnej prokuratury ulega podwyższeniu do stawki trzeciej awanso-
wej po piętnastu latach pracy na danym stanowisku prokuratorskim lub 
na innym, odpowiednio równorzędnym, stanowisku prokuratora lub sę-
dziego. Przepis ust. 1c zdanie trzecie stosuje się.”. 
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Art. 3. 

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 100, poz. 1082, z późn. zm.3)) uchyla się art. 2b. 

 

Art. 4. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy: 

1) sędziowie powołani na stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie re-
jonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym stają się, od-
powiednio, sędziami sądów rejonowych i sędziami sądów okręgowych, któ-
re stanowią ich miejsce służbowe, zachowując prawo do wynagrodzenia na-
byte na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - 
Prawo o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 
136, poz. 959); 

2) prokuratorzy, powołani na stanowisko prokuratora prokuratury okręgowej w 
prokuraturze rejonowej i prokuratora prokuratury apelacyjnej w prokuratu-
rze okręgowej stają się, odpowiednio, prokuratorami prokuratur rejonowych 
i prokuratorami prokuratur okręgowych, które stanowią ich miejsce służbo-
we zachowując prawo do wynagrodzenia nabyte na podstawie ustawy z dnia 
29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszech-
nych i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 136, poz. 959); 

3) wnioski złożone w trybie art. 65a ustawy, o której mowa w art. 1 i art. 11a 
ustawy, o której mowa w art. 2, pozostawia się bez rozpoznanie.  

 

Art. 5. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 

228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 169, poz. 1410 i Nr 249, poz. 2104, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 73, 
poz. 484, Nr 136, poz. 959 i Nr 227, poz. 1680 oraz z 2008 r. Nr 72, poz. 427 i Nr 96, poz. 621. 
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