
Prawo o ustroju … Dz.U.2001.98.1070 wersja: 2011-01-02 -

System Informacji Prawnej Lex (Lex dla Samorz du Terytorialnego) 18/2011

Dz.U.01.98.1070
2001-12-31 zm. Dz.U.2001.154.1787 art. 1
2002-12-31 zm. Dz.U.2002.213.1802 art. 1
2003-01-01 zm. Dz.U.2002.240.2052 art. 89
2004-01-01 zm. Dz.U.2002.153.1271 art. 76

zm. Dz.U.2003.228.2256 art. 1
2004-01-14 zm. Dz.U.2003.228.2256 art. 1
2004-06-23 zm. Dz.U.2004.130.1376 art. 1
2004-08-26 zm. Dz.U.2004.185.1907 art. 1
2004-08-31 zm.wyn.z Dz.U.2004.34.304 ogólne
2004-09-01 zm. Dz.U.2003.188.1838 art. 1
2005-01-01 zm. Dz.U.2004.273.2703 art. 48
2005-01-27 zm. Dz.U.2004.273.2702 art. 32
2005-02-22 zm. Dz.U.2005.13.98 art. 2
2005-10-07 zm. Dz.U.2005.169.1413 art. 1
2005-12-17 zm. Dz.U.2005.178.1479 art. 8
2006-01-01 zm. Dz.U.2005.249.2104 art. 230
2006-03-02 zm. Dz.U.2005.167.1398 art. 146
2006-03-15 zm. Dz.U.2005.169.1417 art. 80
2006-06-30 zm.wyn.z Dz.U.2005.131.1102 ogólne
2006-08-26 zm. Dz.U.2006.144.1044 art. 1
2006-09-01 zm. Dz.U.2005.169.1410 art. 15
2007-03-15 zm. Dz.U.2006.218.1592 art. 43
2007-05-10 zm. Dz.U.2007.73.484 art. 2
2007-06-20 zm. Dz.U.2007.99.664 art. 4
2007-07-28 zm. Dz.U.2007.112.766 art. 15
2007-08-01 zm.wyn.z Dz.U.2007.138.976 pkt 1
2007-08-31 zm. Dz.U.2007.136.959 art. 1
2007-12-11 zm. Dz.U.2007.136.959 art. 1

zm.wyn.z Dz.U.2007.230.1698 pkt 1, pkt 2, pkt 3
2008-01-01 zm. Dz.U.2007.64.433 art. 6
2008-03-11 zm.wyn.z Dz.U.2008.41.251 ogólne
2008-07-01 zm. Dz.U.2007.136.959 art. 1
2009-01-02 zm. Dz.U.2008.223.1457 art. 1
2009-01-08 zm. Dz.U.2008.228.1507 art. 38
2009-01-22 zm. Dz.U.2009.1.4 art. 1

zm.wyn.z Dz.U.2009.9.57 pkt 2, pkt 5, pkt 8, pkt 9, pkt 10
2009-02-17 zm. Dz.U.2009.26.156 art. 7
2009-03-04 zm. Dz.U.2009.26.157 art. 60
2009-04-22 zm. Dz.U.2009.56.459 art. 1
2009-05-05 zm. Dz.U.2009.26.157 art. 60
2009-05-06 zm.wyn.z Dz.U.2007.204.1482 ogólne
2009-05-08 zm. Dz.U.2009.56.459 art. 1
2009-07-01 zm. Dz.U.2008.234.1571 art. 4
2010-01-01 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 9

zm. Dz.U.2009.223.1777 art. 8
2010-03-31 zm. Dz.U.2009.178.1375 art. 10
2010-07-01 zm. Dz.U.2009.157.1241 art. 49
2010-11-03 zm.wyn.z Dz.U.2010.205.1364 ogólne
2011-01-02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 139

USTAWA

z dnia 27 lipca 2001 r.
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Prawo o ustroju s dów powszechnych.

(Dz. U. z dnia 12 wrze nia 2001 r.)

DZIA  I

DY POWSZECHNE

Rozdzia  1

Przepisy ogólne

Art. 1. § 1. S dami powszechnymi s dy rejonowe, s dy okr gowe oraz s dy apelacyjne.
§ 2. S dy powszechne sprawuj wymiar sprawiedliwo ci w zakresie nienale cym do s dów administracyjnych,

dów wojskowych oraz S du Najwy szego.
§ 3. S dy powszechne wykonuj równie zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw.
§ 4. Ilekro w dalszych przepisach jest mowa o s dach bez bli szego ich okre lenia, rozumie si przez to s dy

powszechne.

Art. 2. § 1. Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwo ci wykonuj dziowie.
§ 2. (1) Zadania z zakresu ochrony prawnej w s dach wykonuj tak e referendarze s dowi i starsi referendarze

dowi. Ilekro w przepisach innych ustaw jest mowa o referendarzach s dowych, rozumie si przez to równie
starszych referendarzy s dowych.

§ 3. (2) (uchylony).

Art. 3. (3) dziowie tworz samorz d s dziowski. Organami samorz du s dziowskiego s : zgromadzenie ogólne
dziów okr gu oraz zgromadzenie ogólne s dziów s du apelacyjnego.

Art. 4. § 1. W sprawowaniu wymiaru sprawiedliwo ci obywatele bior udzia przez uczestnictwo awników w
rozpoznawaniu spraw przed s dami w pierwszej instancji, chyba e ustawy stanowi inaczej.

§ 2. Przy rozstrzyganiu spraw awnicy maj równe prawa z s dziami.

Art. 5. § 1. J zykiem urz dowym przed s dami jest j zyk polski.
§ 2. Osoba niew adaj ca w wystarczaj cym stopniu j zykiem polskim ma prawo do wyst powania przed s dem w

znanym przez ni zyku i bezp atnego korzystania z pomocy t umacza.
§ 3. O przyznaniu t umacza osobie, o której mowa w § 2, orzeka s d w ciwy do rozpoznania sprawy w pierwszej

instancji. Wniosek o przyznanie t umacza zg oszony w toku sprawy rozpoznaje s d tej instancji, w której sprawa si
toczy.

Art. 6. (4) Osoby pozostaj ce ze sob w stosunku pokrewie stwa w linii prostej lub powinowactwa w linii prostej albo
w stosunku przysposobienia, ma onkowie oraz rodze stwo nie mog by dziami ani referendarzami s dowymi w tym
samym wydziale s du.

Art. 7. Nadzór nad dzia alno ci dów w zakresie orzekania sprawuje S d Najwy szy, w trybie okre lonym
ustawami.

Art. 8. § 1. Dzia alno administracyjna s dów ma na celu zapewnienie s dom odpowiednich warunków
wykonywania ich zada , o których mowa w art. 1 § 2 i 3.

§ 2. Dzia alno administracyjna s dów nale y do organów s dów oraz do urz dników; czynno ci z zakresu
dzia alno ci administracyjnej s dów nale tak e do s dziów, je eli to wynika z przepisów prawa.

Art. 9. Zwierzchni nadzór nad dzia alno ci administracyjn dów sprawuje Minister Sprawiedliwo ci osobi cie oraz
przez w ciw nadzoru. Podstawowe zadania z zakresu zwierzchniego nadzoru nad dzia alno ci
administracyjn dów bezpo rednio zwi zan z wykonywaniem wymiaru sprawiedliwo ci s wykonywane przez dziów
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delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwo ci w trybie okre lonym w art. 77.

Rozdzia  2

Organizacja s dów

Art. 10. § 1. S d rejonowy tworzy si dla jednej lub wi kszej liczby gmin; w uzasadnionych przypadkach mo e by
utworzony wi cej ni jeden s d rejonowy w obr bie tej samej gminy.

§ 2. S d okr gowy tworzy si dla obszaru w ciwo ci co najmniej dwóch s dów rejonowych, zwanego dalej
"okr giem s dowym".

§ 3. S d apelacyjny tworzy si dla obszaru w ciwo ci co najmniej dwóch okr gów s dowych, zwanego dalej
"obszarem apelacji".

Art. 11. § 1. S dy dziel si na wydzia y.
§ 2. Wydzia em kieruje przewodnicz cy wydzia u, którym jest prezes albo wiceprezes s du lub inny s dzia.
§ 3. Funkcj przewodnicz cego wydzia u w s dzie apelacyjnym i okr gowym powierza s dziemu prezes tego s du, a

w dzie rejonowym, na wniosek prezesa tego s du, prezes prze onego s du okr gowego. Przed powierzeniem funkcji
przewodnicz cego wydzia u prezes zasi ga opinii w ciwego kolegium s du.

§ 4. W tym samym trybie prezes s du zwalnia s dziego z funkcji przewodnicz cego wydzia u.
§ 5. (5) Je eli przemawiaj za tym szczególne wzgl dy, takie jak wielko wydzia u lub rozmiary jego zada , w ciwy

prezes s du mo e powierzy dziemu funkcj zast pcy przewodnicz cego tego wydzia u. Przepisy § 2-4 stosuje si
odpowiednio.

Art. 12. § 1. S d rejonowy dzieli si na wydzia y:
1) cywilny - do spraw z zakresu prawa cywilnego,
2) karny - do spraw z zakresu prawa karnego, w tym do spraw o wykroczenia rozpoznawanych w drugiej instancji,
3) rodzinny i nieletnich (s d rodzinny) - do spraw:

a) z zakresu prawa rodzinnego i opieku czego,
b) dotycz cych demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
c) dotycz cych leczenia osób uzale nionych od alkoholu oraz od rodków odurzaj cych i psychotropowych,
d) nale cych do s du opieku czego na podstawie odr bnych ustaw,

4) pracy (s d pracy) - do spraw z zakresu prawa pracy,
5) ksi g wieczystych - do prowadzenia ksi g wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu post powania

wieczystoksi gowego.
§ 2. (6) W s dzie rejonowym maj cym siedzib w mie cie b cym siedzib du okr gowego, w którym jest

utworzony wydzia ubezpiecze spo ecznych albo wydzia pracy i ubezpiecze spo ecznych, tworzy si wydzia
ubezpiecze spo ecznych do spraw z zakresu ubezpiecze spo ecznych, nale cych do w ciwo ci s dów rejonowych w
tym samym okr gu s dowym, albo w miejsce wydzia u, o którym mowa w § 1 pkt 4, tworzy si wydzia pracy i
ubezpiecze spo ecznych do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpiecze spo ecznych nale cych do w ciwo ci dów
rejonowych w tym samym okr gu s dowym. W uzasadnionych przypadkach wydzia y te mo na utworzy tak e w innym

dzie rejonowym.
§ 3. (7) W s dzie rejonowym maj cym siedzib w mie cie b cym siedzib du okr gowego tworzy si wydzia

gospodarczy albo wydzia y gospodarcze (s d gospodarczy) - do spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu
prawa gospodarczego i cywilnego, powierzonych s dom gospodarczym na podstawie odr bnych przepisów. W
uzasadnionych przypadkach wydzia gospodarczy mo na utworzy tak e w innym s dzie rejonowym.

§ 4. (8) Do orzekania w jednostkach, o których mowa w § 1 pkt 4, wyznacza si dziów wykazuj cych szczególn
znajomo problematyki spraw pracowniczych, a do orzekania w jednostkach, o których mowa w § 2, tak e dziów
wykazuj cych szczególn znajomo celów ubezpieczenia i potrzeb osób ubezpieczonych.

§ 5. Do orzekania w jednostkach, o których mowa w § 3, wyznacza si dziów wykazuj cych szczególn znajomo
problematyki gospodarczej.

Art. 13. § 1. W s dzie rejonowym mog by tworzone, w jego siedzibie lub poza jego siedzib , s dy grodzkie jako
wydzia y lub wydzia y zamiejscowe s dów rejonowych.

§ 2. S dom grodzkim powierza si rozpoznawanie spraw:
1) o wykroczenia w pierwszej instancji,
2) (9) o wykroczenia skarbowe oraz o przest pstwa skarbowe, z wyj tkiem spraw podlegaj cych rozpoznaniu w

post powaniu zwyczajnym,
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3) (10) o przest pstwa cigane z oskar enia prywatnego,
3a)(11) przest pstwa podlegaj ce rozpoznawaniu w post powaniu przyspieszonym,
4) o pozosta e przest pstwa, podlegaj ce rozpoznaniu w post powaniu uproszczonym,
5) (12) cywilnych podlegaj cych rozpoznaniu w post powaniu uproszczonym, z wyj tkiem spraw rozpoznawanych w

europejskim post powaniu nakazowym, oraz dotycz cych depozytów s dowych i przepadku rzeczy.
§ 3. S dy grodzkie tworzy i znosi Minister Sprawiedliwo ci w drodze rozporz dzenia. W rozporz dzeniu o utworzeniu

du grodzkiego nale y okre li jego siedzib , obszar w ciwo ci w granicach obszaru w ciwo ci s du rejonowego
oraz zakres spraw przekazanych do rozpoznawania s dowi grodzkiemu, spo ród spraw wymienionych w § 2. Przy
tworzeniu i znoszeniu s dów grodzkich nale y kierowa si ilo ci spraw wp ywaj cych do s dów oraz wzgl dami
ekonomii post powania s dowego.

Art. 14. W trybie okre lonym w art. 13 § 3, Minister Sprawiedliwo ci mo e tworzy poza siedzib du rejonowego
inne wydzia y zamiejscowe.

Art. 15. W razie zniesienia wydzia u zamiejscowego s du rejonowego pracownicy zatrudnieni w zniesionej jednostce
przechodz do odpowiedniego s du.

Art. 16. § 1. S d okr gowy dzieli si na wydzia y:
1) cywilny - do rozpoznawania w pierwszej instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz do rozpoznawania w drugiej

instancji spraw cywilnych oraz spraw nale cych do w ciwo ci s dów rodzinnych, z wyj tkiem spraw przeciwko
nieletnim o pope nienie czynu karalnego, je eli wobec nieletniego zastosowano rodek poprawczy lub gdy rodek
odwo awczy zawiera wniosek o orzeczenie rodka poprawczego,

2) (13) karny - do spraw z zakresu prawa karnego w pierwszej i drugiej instancji, do spraw zgodno ci z prawd
wiadcze lustracyjnych w pierwszej instancji oraz do spraw rozpoznawanych w drugiej instancji przeciwko

nieletnim o pope nienie czynu karalnego, je eli wobec nieletniego zastosowano rodek poprawczy lub gdy rodek
odwo awczy zawiera wniosek o orzeczenie rodka poprawczego,

3) penitencjarny i nadzoru nad wykonywaniem orzecze karnych - do spraw penitencjarnych i nadzoru nad s dowym
post powaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

4) pracy (s d pracy) - do spraw z zakresu prawa pracy oraz wydzia ubezpiecze spo ecznych (s d ubezpiecze
spo ecznych) - do spraw z zakresu ubezpiecze spo ecznych,

5) gospodarczy (s d gospodarczy) - do spraw gospodarczych.
§ 2. W s dzie okr gowym, w którym wp yw spraw z zakresu prawa pracy i ubezpiecze spo ecznych jest niewielki,

zamiast odr bnych wydzia ów pracy i ubezpiecze spo ecznych tworzy si wydzia pracy i ubezpiecze spo ecznych (s d
pracy i ubezpiecze spo ecznych).

§ 3. (14) Do orzekania w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 4 oraz w § 2, wyznacza si dziów
wykazuj cych szczególn znajomo problematyki spraw pracowniczych oraz celów ubezpieczenia i potrzeb osób
ubezpieczonych.

§ 4. Do orzekania w jednostkach, o których mowa w § 1 pkt 5, wyznacza si dziów wykazuj cych si szczególn
znajomo ci problematyki gospodarczej.

§ 5. W S dzie Okr gowym w Warszawie dzia aj ponadto jako wydzia y:
1) (15) odr bna jednostka organizacyjna do spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i

transportu kolejowego (s d ochrony konkurencji i konsumentów),
2) odr bna jednostka organizacyjna do spraw rejestrowych powierzonych temu s dowi na podstawie odr bnych

przepisów,
3) (16) odr bna jednostka organizacyjna do spraw z zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych i

wspólnotowych wzorów przemys owych (s d wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemys owych).
§ 6. (17) Minister Sprawiedliwo ci, w drodze zarz dzenia, wskazuje wydzia du okr gowego rozpoznaj cy rodki

odwo awcze w elektronicznym post powaniu upominawczym.

Art. 17. § 1. W trybie okre lonym w art. 13 § 3, Minister Sprawiedliwo ci mo e tworzy poza siedzib du
okr gowego, a tak e znosi rodki zamiejscowe albo wydzia y zamiejscowe s dów okr gowych.

§ 2. Pracownicy zniesionego o rodka zamiejscowego albo wydzia u zamiejscowego przechodz do odpowiedniego
du okr gowego.

Art. 18. § 1. S d apelacyjny dzieli si na wydzia y:
1) cywilny - do rozpoznawanych w drugiej instancji spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego i
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opieku czego,
2) (18) karny - do rozpoznawanych w drugiej instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz spraw zgodno ci z prawd

wiadcze lustracyjnych,
3) pracy i ubezpiecze spo ecznych - do rozpoznawanych w drugiej instancji spraw z zakresu prawa pracy i

ubezpiecze spo ecznych.
§ 2. (19) (uchylony).

Art. 19. § 1. W zale no ci od potrzeb w s dzie mog by tworzone wydzia y inne ni wymienione w art. 12-18, z
uwzgl dnieniem rodzaju i liczby spraw wp ywaj cych do s du, liczby s dziów i ilo ci s dów w obszarze w ciwo ci, a
tak e zapewnienia prawid owego wykonywania czynno ci nadzorczych.

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, wydzia y tworzy i znosi Minister Sprawiedliwo ci w drodze zarz dzenia.

Art. 20. Minister Sprawiedliwo ci, po zasi gni ciu opinii Krajowej Rady S downictwa, w drodze rozporz dzenia:
1) tworzy i znosi s dy oraz ustala ich siedziby i obszary w ciwo ci,
2) mo e przekaza jednemu s dowi okr gowemu rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpiecze

spo ecznych z w ciwo ci innego okr gu s dowego z obszaru tej samej apelacji, a jednemu s dowi rejonowemu -
rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy z obszaru w ciwo ci wi cej ni jednego spo ród s dów rejonowych
dzia aj cych w tym samym okr gu s dowym,

3) (20) mo e przekaza jednemu s dowi okr gowemu rozpoznawanie spraw gospodarczych z innego okr gu s dowego
z obszaru tej samej apelacji oraz utworzy odr bne jednostki organizacyjne do spraw gospodarczych (s dy
gospodarcze) w s dach rejonowych,

3a) (21) mo e przekaza jednemu s dowi okr gowemu rozpoznawanie spraw zgodno ci z prawd wiadcze
lustracyjnych z w ciwo ci innego s du okr gowego z obszaru tej samej apelacji, kieruj c si ilo ci spraw
wp ywaj cych do s dów okr gowych oraz wzgl dami ekonomii post powania lustracyjnego;

4) mo e przekaza jednemu s dowi rejonowemu rozpoznawanie spraw nale cych do kompetencji wydzia u rodzinnego
i nieletnich w zakresie w ciwo ci wi cej ni jednego spo ród s dów rejonowych dzia aj cych w tym samym okr gu

dowym,
5) mo e przekaza jednemu s dowi rejonowemu - s dowi gospodarczemu, w którym zosta utworzony wydzia dla

spraw upad ciowych i uk adowych, rozpoznawanie tych spraw, nale cych do w ciwo ci innych dów
rejonowych - s dów gospodarczych, dzia aj cych w tym samym okr gu s dowym,

6) mo e powierzy , kieruj c si ilo ci spraw wp ywaj cych do s dów rejestrowych oraz wzgl dami ekonomii
post powania rejestrowego:
a) prowadzenie rejestrów, przekazanych ustawami do w ciwych s dów rejonowych, jednemu z nich dla dwu lub

wi cej tych s dów,
b) prowadzenie Krajowego Rejestru S dowego jednemu z s dów rejonowych (s dów gospodarczych) dla obszaru

ciwo ci dwu lub wi cej tych s dów lub cz ci obszarów ich w ciwo ci,
7) (22) mo e przekaza jednemu s dowi rejonowemu rozpoznawanie spraw nale cych do kompetencji wydzia u ksi g

wieczystych w zakresie w ciwo ci wi cej ni jednego spo ród s dów rejonowych dzia aj cych w tym samym okr gu
dowym,

8) (23) mo e przekaza jednemu s dowi rejonowemu rozpoznawanie spraw nale cych do kompetencji s dów grodzkich
w zakresie w ciwo ci wi cej ni jednego spo ród s dów rejonowych dzia aj cych w tym samym okr gu s dowym,

9) (24) mo e przekaza jednemu s dowi rejonowemu rozpoznawanie spraw w elektronicznym post powaniu
upominawczym nale cych do w ciwo ci innych s dów rejonowych.

Rozdzia  3

Organy s dów

Art. 21. § 1. Organami s dów s :
1) w s dzie rejonowym - prezes s du,
2) w s dzie okr gowym - prezes s du oraz kolegium s du okr gowego,
3) w s dzie apelacyjnym - prezes s du oraz kolegium s du apelacyjnego,
4) (25) dyrektor s du apelacyjnego oraz dyrektor s du okr gowego, a w s dzie rejonowym, w razie jego powo ania,

kierownik finansowy s du w obszarach okre lonych w § 2.
§ 2. (26) Zadania przypisane kierownikowi jednostki na podstawie odr bnych przepisów w zakresie finansowym i

gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Pa stwa oraz audytu wewn trznego, w tych
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obszarach, wykonuje dyrektor danego s du, a w s dzie rejonowym, w razie powo ania, kierownik finansowy s du.
§ 3. Dyrektor s du oraz kierownik finansowy s du podlega s bowo prezesowi s du, z zastrze eniem art. 177 § 4.

Art. 22. § 1. Prezes s du:
1) kieruje s dem i reprezentuje go na zewn trz, z wyj tkiem spraw nale cych do dyrektora s du lub kierownika

finansowego s du,
2) pe ni czynno ci z zakresu administracji s dowej,
3) pe ni inne czynno ci przewidziane w ustawie oraz w odr bnych przepisach,
4) jest zwierzchnikiem s bowym s dziów danego s du,
5) powierza s dziom pe nienie funkcji i zwalnia z ich pe nienia, po zasi gni ciu wymaganych opinii, z zastrze eniem

art. 11 § 3.
§ 1a. (27) Prezes s du apelacyjnego ustala podzia czynno ci w s dzie apelacyjnym, a prezes s du okr gowego w

dzie okr gowym i w s dach rejonowych dzia aj cych w okr gu s dowym, najpó niej do ko ca listopada ka dego roku,
a tak e okre la zasady zast pstw s dziów i referendarzy s dowych oraz zasady przydzia u spraw poszczególnym

dziom i referendarzom s dowym, chyba e ustawa stanowi inaczej.
§ 2. Prezes s du w zakresie administracji s dowej podlega Ministrowi Sprawiedliwo ci oraz prezesowi s du

prze onego.
§ 3. Prezes s du okr gowego wykonuje czynno ci administracji s dowej w stosunku do s dów rejonowych na

obszarze w ciwo ci s du okr gowego oraz sprawuje nadzór nad dzia alno ci tych s dów.
§ 4. Prezes s du apelacyjnego sprawuje nadzór nad dzia alno ci administracyjn dów okr gowych na obszarze
ciwo ci du apelacyjnego. Prezes s du apelacyjnego w uzasadnionych wypadkach lub na wniosek prezesa s du

okr gowego mo e równie podj czynno ci z zakresu nadzoru nad dzia alno ci dów rejonowych na obszarze
apelacji.

§ 5. Prezesa s du zast puje wiceprezes, a w razie jego nieobecno ci - wyznaczony s dzia.
§ 6. (28) Je eli prezes s du nie zosta powo any, jego funkcje wykonuje wiceprezes. W s dzie, w którym powo ano

wi cej ni jednego wiceprezesa, funkcje prezesa wykonuje wiceprezes wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwo ci, a w
razie gdy wiceprezes nie zosta powo any, wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwo ci, na okres 6 miesi cy, s dzia tego
lub prze onego s du. Wyznaczonym w tym trybie nie mo e by dzia, który ostatnio pe ni funkcje prezesa tego s du.

Art. 23. § 1. (29) Prezesa s du apelacyjnego powo uje Minister Sprawiedliwo ci spo ród s dziów s du apelacyjnego,
po zasi gni ciu opinii zgromadzenia ogólnego s dziów s du apelacyjnego.

§ 2. Minister Sprawiedliwo ci przedstawia zgromadzeniu ogólnemu kandydata na prezesa, w celu wydania opinii.
§ 3. Je eli opinia nie zostanie wydana w terminie dwóch miesi cy od przedstawienia kandydata w ciwemu

zgromadzeniu ogólnemu, Minister Sprawiedliwo ci mo e powo prezesa s du apelacyjnego bez opinii.
§ 4. W razie wydania przez zgromadzenie ogólne negatywnej opinii o kandydacie, Minister Sprawiedliwo ci mo e go

powo po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowej Rady S downictwa. Negatywna opinia Krajowej Rady S downictwa jest
dla Ministra Sprawiedliwo ci wi ca.

§ 5. Je eli Krajowa Rada S downictwa w terminie miesi ca od przedstawienia przez Ministra Sprawiedliwo ci
zamiaru powo ania prezesa, mimo negatywnej opinii zgromadzenia ogólnego, nie wyda opinii, uwa a si e opinia jest
pozytywna.

§ 6. Wiceprezesa s du apelacyjnego powo uje Minister Sprawiedliwo ci spo ród s dziów s du apelacyjnego, na
wniosek prezesa danego s du apelacyjnego, po zasi gni ciu opinii kolegium tego s du.

§ 7. Liczb wiceprezesów s du apelacyjnego ustala Minister Sprawiedliwo ci na wniosek prezesa tego s du.

Art. 24. § 1. (30) Prezesa s du okr gowego powo uje Minister Sprawiedliwo ci spo ród s dziów s du apelacyjnego
albo s du okr gowego, po zasi gni ciu opinii zgromadzenia ogólnego s dziów okr gu i opinii prezesa prze onego

du apelacyjnego.
§ 2. Do powo ania prezesa s du okr gowego stosuje si przepisy art. 23 § 2-5.
§ 3. Wiceprezesa s du okr gowego powo uje Minister Sprawiedliwo ci spo ród s dziów s du okr gowego albo s du

apelacyjnego, na wniosek prezesa danego s du okr gowego, po zasi gni ciu opinii kolegium tego s du i opinii prezesa
prze onego s du apelacyjnego.

§ 4. Liczb wiceprezesów s du okr gowego ustala Minister Sprawiedliwo ci na wniosek prezesa tego s du, po
zasi gni ciu opinii prezesa prze onego s du apelacyjnego.

Art. 25. § 1. (31) Prezesa s du rejonowego powo uje Minister Sprawiedliwo ci spo ród s dziów s du okr gowego
albo s du rejonowego, po zasi gni ciu opinii kolegium prze onego s du okr gowego i prezesa prze onego s du
okr gowego.
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§ 2. (32) Do powo ania prezesa s du rejonowego stosuje si odpowiednio przepisy art. 23 § 2-5, z tym e termin do
wydania opinii przez kolegium wynosi czterna cie dni.

§ 3. Wiceprezesa s du rejonowego powo uje Minister Sprawiedliwo ci spo ród s dziów s du rejonowego albo s du
okr gowego na wniosek prezesa danego s du rejonowego, po zasi gni ciu opinii kolegium prze onego s du
okr gowego i prezesa prze onego s du okr gowego.

§ 4. Liczb wiceprezesów s du rejonowego, na wniosek prezesa danego s du, ustala prezes prze onego s du
okr gowego.

Art. 25a. (33) (utraci moc).

Art. 26. § 1. Prezes i wiceprezes s du apelacyjnego oraz s du okr gowego s powo ywani na okres sze ciu lat i nie
mog by , bezpo rednio po zako czeniu kadencji, ponownie powo ani do pe nienia tej samej funkcji.

§ 2. (34) Prezes i wiceprezes s du rejonowego s powo ywani na okres czterech lat, najwy ej na dwie kolejne
kadencje.

Art. 27. (35) § 1. (36) Prezes i wiceprezes s du mo e by odwo any przez Ministra Sprawiedliwo ci w toku kadencji w
przypadku:
1) ra cego niewywi zywania si z obowi zków s bowych,
2) gdy dalsze pe nienie funkcji z innych powodów nie da si pogodzi z dobrem wymiaru sprawiedliwo ci.

§ 2. (37) Odwo anie prezesa albo wiceprezesa s du nast puje po zasi gni ciu opinii Krajowej Rady S downictwa.
Zamiar odwo ania, wraz z pisemnym uzasadnieniem, Minister Sprawiedliwo ci przedstawia Krajowej Radzie

downictwa w celu uzyskania opinii. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, negatywna opinia Krajowej Rady
downictwa jest dla Ministra Sprawiedliwo ci wi ca.

§ 3. Je eli Krajowa Rada S downictwa, w terminie miesi ca od przedstawienia zamiaru odwo ania prezesa albo
wiceprezesa, opinii nie wyda, uwa a si e opinia jest pozytywna.

§ 4. W razie z enia przez prezesa albo wiceprezesa s du, w trakcie kadencji, rezygnacji z pe nionej funkcji,
Minister Sprawiedliwo ci odwo uje go bez zasi gni cia opinii, o której mowa w § 2.

Art. 28. § 1. (38) Kolegium s du apelacyjnego sk ada si z trzech do pi ciu cz onków, wybieranych przez
zgromadzenie ogólne s dziów s du apelacyjnego spo ród s dziów tego s du, a tak e z prezesa s du apelacyjnego.
Liczb cz onków kolegium pochodz cych z wyboru ustala zgromadzenie ogólne s dziów s du apelacyjnego.

§ 2. (39) Przewodnicz cym kolegium s du apelacyjnego jest prezes s du apelacyjnego, a w razie jego nieobecno ci -
najstarszy s cz onek kolegium.

§ 3. Kadencja kolegium s du apelacyjnego trwa dwa lata.
§ 4. Do podj cia uchwa jest wymagana obecno co najmniej dwóch trzecich sk adu kolegium s du apelacyjnego.

Uchwa y zapadaj wi kszo ci osów, a w razie równej liczby g osów przes dza g os przewodnicz cego.
§ 5. Kolegium s du apelacyjnego zbiera si w zale no ci od potrzeb, co najmniej jednak raz na kwarta . Posiedzenia

kolegium zwo uje prezes s du apelacyjnego z w asnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby cz onków kolegium.
§ 6. W posiedzeniach kolegium uczestniczy z g osem doradczym dyrektor s du apelacyjnego w przypadku, o którym

mowa w art. 29 § 1 pkt 9.

Art. 29. § 1. Kolegium s du apelacyjnego realizuje zadania okre lone w ustawie, a w szczególno ci:
1) (40) na wniosek prezesa s du apelacyjnego wyra a opini o projekcie podzia u czynno ci w s dzie apelacyjnym,

zasad zast pstw s dziów, a tak e zasad przydzia u spraw poszczególnym s dziom,
2) (41) przedstawia zgromadzeniu ogólnemu s dziów s du apelacyjnego opini o kandydatach na stanowiska s dziów,
3) (42) wyra a opini o kandydacie na wiceprezesa s du apelacyjnego,
4) (43) wyra a opini o kandydatach do pe nienia w s dzie apelacyjnym funkcji przewodnicz cych wydzia ów, zast pców

przewodnicz cych wydzia ów, wizytatorów, kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego,
5) rozpatruje wnioski wynikaj ce z wizytacji i lustracji s dów,
6) rozpatruje odwo ania od rozstrzygni cia prezesa s du apelacyjnego, odmawiaj cego zgody na podj cie dodatkowego

zatrudnienia przez s dziego,
7) wybiera zast pc rzecznika dyscyplinarnego,
8) wyra a opini w innych sprawach osobowych dotycz cych s dziów,
9) wyra a opini o projekcie planu finansowego, o którym mowa w art. 178 § 1,

10) wyra a opini w innych sprawach przedstawionych przez prezesa s du apelacyjnego, Krajow Rad downictwa
oraz Ministra Sprawiedliwo ci,
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11) wyra a zgod na delegowanie s dziego s du okr gowego przez prezesa s du apelacyjnego,
12) wypowiada si w przypadkach zachowa dziów naruszaj cych zasady etyki.

§ 2. (44) (uchylony).

Art. 30. § 1. (45) Kolegium s du okr gowego sk ada si z czterech do o miu cz onków, wybieranych przez
zgromadzenie ogólne s dziów okr gu, spo ród jego cz onków, b cych s dziami s du okr gowego oraz z prezesa

du okr gowego. Liczb cz onków kolegium pochodz cych z wyboru ustala zgromadzenie ogólne s dziów okr gu.
§ 2. Do kolegium s du okr gowego stosuje si odpowiednio przepisy art. 28 § 2-6.

Art. 31. § 1. Kolegium s du okr gowego realizuje zadania okre lone w ustawie, a w szczególno ci:
1) (46) na wniosek prezesa s du okr gowego wyra a opini o projekcie podzia u czynno ci w s dzie okr gowym i

dach rejonowych, dzia aj cych w okr gu s dowym, zasad zast pstw s dziów i referendarzy s dowych, a tak e
zasad przydzia u spraw poszczególnym s dziom oraz referendarzom s dowym,

2) przedstawia zgromadzeniu ogólnemu s dziów okr gu opini o kandydatach na stanowiska s dziów dów
rejonowych i okr gowych,

3) wyra a opini o kandydatach na wiceprezesa s du okr gowego oraz prezesów i wiceprezesów s dów rejonowych,
4) (47) wyra a opini o kandydatach do pe nienia w s dzie okr gowym funkcji przewodnicz cych wydzia ów, zast pców

przewodnicz cych wydzia ów, wizytatorów, kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego, a
tak e funkcji przewodnicz cych wydzia ów i zast pców przewodnicz cych wydzia ów w s dach rejonowych oraz
wyra a opini w sprawie zwolnienia z pe nienia tych funkcji,

5) rozpatruje wnioski wynikaj ce z wizytacji i lustracji s dów,
6) rozpatruje odwo ania od rozstrzygni cia prezesa s du okr gowego, odmawiaj cego zgody na podj cie dodatkowego

zatrudnienia przez s dziego,
7) wybiera zast pc rzecznika dyscyplinarnego,
8) wyra a opini o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1,
9) wyra a opini w sprawach przedstawionych przez prezesa s du okr gowego, prezesa s du apelacyjnego, Krajow

Rad downictwa oraz Ministra Sprawiedliwo ci,
10) (48) (uchylony),
11) wyra a zgod na delegowanie s dziego s du rejonowego albo s dziego s du okr gowego przez prezesa s du

okr gowego,
12) wypowiada si w przypadkach zachowa dziów naruszaj cych zasady etyki.

§ 2. W sprawach istotnych dla danego s du rejonowego kolegium s du okr gowego mo e zasi gn opinii dziów
tego s du, wyra onej na zebraniu s dziów.

§ 3. (49) (uchylony).

Art. 32. (50) § 1. Dyrektora s du apelacyjnego, dyrektora s du okr gowego oraz kierownika finansowego s du
rejonowego, powo uje i odwo uje odpowiednio - na wniosek prezesa danego s du apelacyjnego, okr gowego albo
rejonowego, Minister Sprawiedliwo ci.

§ 2. We wniosku, o którym mowa w § 1, prezes danego s du przedstawia Ministrowi Sprawiedliwo ci kandydata do
obj cia stanowiska, który zosta wy oniony w drodze konkursu na pierwszym miejscu wed ug kolejno ci.

§ 3. (51) Przed powo aniem na stanowisko dyrektora s du apelacyjnego, dyrektora s du okr gowego oraz kierownika
finansowego s du rejonowego Minister Sprawiedliwo ci zasi ga z Krajowego Rejestru Karnego informacji o kandydacie
do obj cia danego stanowiska.

§ 4-6. (52) (uchylone).
§ 7. W przypadku odmowy powo ania dyrektora s du albo kierownika finansowego s du, o których mowa w § 1,
ciwy prezes s du mo e z wniosek o powo anie na dane stanowisko nast pnego z kandydatów wy onionych w

drodze konkursu albo ponownie zarz dza konkurs.
§ 8. Minister Sprawiedliwo ci mo e odwo dyrektora lub kierownika finansowego, o których mowa w § 1, tak e z

asnej inicjatywy, po zasi gni ciu opinii prezesa danego s du.
§ 9. Minister Sprawiedliwo ci, je eli przemawiaj za tym szczególne wzgl dy, takie jak wielko du i rozmiary jego

zada , mo e powo zast pc dyrektora s du apelacyjnego, zast pc dyrektora s du okr gowego lub zast pc
kierownika finansowego s du rejonowego. Przepisy § 1-8 stosuje si odpowiednio.

§ 10. W s dzie, w którym nie powo ano zast pcy, o którym mowa w § 9, prezes danego s du, na wniosek dyrektora
lub kierownika finansowego, po uzyskaniu zgody Ministra Sprawiedliwo ci, wyznacza osob upowa nion do
wykonywania obowi zków tego organu w okre lonym czasie lub w okre lonym zakresie.

§ 11. W s dzie rejonowym, w którym nie powo ano kierownika finansowego, Minister Sprawiedliwo ci, je eli
przemawiaj za tym szczególne wzgl dy, takie jak wielko du rejonowego i rozmiary jego zada , mo e powierzy
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dyrektorowi s du okr gowego, na obszarze którego dzia a dany s d rejonowy, wykonywanie zada w zakresie
planowania i wykonywania bud etu oraz dysponowania rodkami bud etu tego s du rejonowego.

Art. 32a. (53) §1. Dyrektorów i kierownika finansowego, o których mowa w art. 32 § 1, oraz ich zast pców, powo uje
si spo ród kandydatów, którzy:
1) posiadaj wykszta cenie wy sze magisterskie,
2) posiadaj co najmniej 5-letni sta pracy, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym,
3) posiadaj obywatelstwo polskie, maj pe zdolno do czynno ci prawnych i korzystaj z pe ni praw publicznych,
4) nie byli karani za przest pstwo lub przest pstwo skarbowe,
5) nie s pozbawieni w adzy rodzicielskiej z powodu jej nadu ywania lub ra cego zaniedbywania swoich obowi zków

wzgl dem dziecka,
6) nie byli karani zakazem pe nienia funkcji zwi zanych z dysponowaniem rodkami publicznymi, o którym mowa w art.

31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551),

7) posiadaj nieposzlakowan opini ,
8) wyró niaj si wiedz teoretyczn i do wiadczeniem w dziedzinie finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i

gospodarowania mieniem Skarbu Pa stwa oraz
9) przeciwko którym nie jest prowadzone post powanie o przest pstwo cigane z oskar enia publicznego lub

przest pstwo skarbowe.
§ 2. W celu wy onienia kandydatów na stanowiska, o których mowa w art. 32 § 1 i 9, konkurs zarz dza i

przeprowadza prezes danego s du apelacyjnego, okr gowego albo rejonowego.
§ 3. Prezes danego s du publikuje og oszenie o konkursie na wolne stanowisko dyrektora albo kierownika

finansowego tego s du w dzienniku o zasi gu ogólnopolskim. Og oszenie powinno zawiera oznaczenie stanowiska,
wymagane kwalifikacje, wykaz niezb dnych dokumentów, miejsce i termin sk adania wniosków, zakres konkursu i
kryteria ocen.

§ 4. Informacje o kandydatach, którzy zg osili si do konkursu, stanowi informacj publiczn , w zakresie obj tym
wymaganiami okre lonymi w og oszeniu o konkursie.

§ 5. Po up ywie terminu do sk adania dokumentów, okre lonego w og oszeniu o konkursie, prezes danego s du
niezw ocznie publikuje na stronie internetowej danego s du oraz na tablicy og osze w siedzibie danego s du list
kandydatów, którzy spe niaj wymagania formalne okre lone w tym og oszeniu. Lista ta zawiera imi i nazwisko
kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 6. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powo ana przez prezesa danego s du. Cz onkiem komisji
konkursowej mo e by wy cznie osoba daj ca r kojmi bezstronnego pe nienia tej funkcji w interesie s du. Komisji
przewodniczy prezes danego s du.

§ 7. Do komisji konkursowej nie mo e by powo ana osoba kandyduj ca na stanowisko dyrektora albo kierownika
finansowego, osoba b ca ma onkiem, krewnym lub powinowatym osoby kandyduj cej na to stanowisko albo
pozostaj ca wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, e mo e to budzi uzasadnione w tpliwo ci co do jej
bezstronno ci.

§ 8. W toku konkursu sprawdzeniu podlegaj kwalifikacje, wiedza, predyspozycje oraz umiej tno ci niezb dne do
wykonywania zada na stanowisku dyrektora albo kierownika finansowego s du.

§ 9. Cz onkowie komisji konkursowej maj obowi zek zachowania w tajemnicy informacji dotycz cych osób
kandyduj cych na stanowisko dyrektora albo kierownika finansowego s du, uzyskanych w czasie konkursu.

§ 10. Po przeprowadzeniu konkursu komisja konkursowa:
1) ustala wynik konkursu, wskazuj c kolejno kandydatów na stanowisko dyrektora albo kierownika finansowego s du

lub podaj c przyczyny braku wyboru kandydata,
2) zawiadamia pisemnie osoby, które kandydowa y na stanowisko dyrektora albo kierownika finansowego s du, o

wynikach konkursu oraz przekazuje dokumentacj z przebiegu konkursu prezesowi danego s du.
§ 11. Po zako czeniu konkursu prezes danego s du udost pnia osobie, która kandydowa a na stanowisko dyrektora

albo kierownika finansowego s du, na jej wniosek, informacje o jej indywidualnych wynikach.
§ 12. W przypadku braku wyboru kandydata prezes danego s du ponownie zarz dza konkurs.
§ 13. Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia:

1) organizacj , sposób i tryb przeprowadzania konkursu,
2) sk ad komisji konkursowej,
3) kryteria oceny kwalifikacji, wiedzy, predyspozycji oraz umiej tno ci osoby kandyduj cej na stanowisko dyrektora albo

kierownika finansowego s du,
4) zakres informacji udost pnianych osobie kandyduj cej i sposób ich udost pniania

- uwzgl dniaj c potrzeb zapewnienia obiektywno ci wyboru, sprawnego przeprowadzenia konkursu, wszechstronnej
oceny kwalifikacji kandydatów, powszechnego dost pu do konkursu oraz jawno ci prac komisji konkursowej.
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Rozdzia  4

Samorz d s dziowski

Art. 33. (54) § 1. Zgromadzenie ogólne s dziów s du apelacyjnego sk ada si z s dziów tego s du.
§ 2. Przewodnicz cym zgromadzenia ogólnego s dziów s du apelacyjnego jest prezes s du apelacyjnego. W razie

nieobecno ci prezesa s du, obowi zki przewodnicz cego pe ni najstarszy s wiceprezes tego s du.
§ 3. Cz onkowie zgromadzenia ogólnego s dziów s du apelacyjnego s obowi zani bra udzia w posiedzeniach

zgromadzenia. Delegowanie do pe nienia czynno ci na podstawie art. 77 nie zwalnia cz onka zgromadzenia od tego
obowi zku.

§ 4. S dziowie nieb cy cz onkami zgromadzenia ogólnego s dziów s du apelacyjnego mog bra udzia w
posiedzeniu tego zgromadzenia, bez prawa g osu i wyboru.

§ 5. Do podj cia uchwa zgromadzenia ogólnego s dziów s du apelacyjnego jest wymagana obecno przynajmniej
dwóch trzecich liczby jego cz onków. Uchwa y zapadaj bezwzgl dn wi kszo ci osów. G osowanie jest tajne w
sprawach, o których mowa w art. 34 pkt 1-5, a ponadto je eli danie takie zg osi chocia by jeden z obecnych cz onków
zgromadzenia.

§ 6. Zgromadzenie ogólne s dziów s du apelacyjnego zbiera si co najmniej raz w roku; posiedzenia zgromadzenia
zwo uje prezes s du apelacyjnego z w asnej inicjatywy lub na wniosek Ministra Sprawiedliwo ci, kolegium s du
apelacyjnego albo jednej pi tej liczby cz onków zgromadzenia.

Art. 34. (55) Zgromadzenie ogólne s dziów s du apelacyjnego realizuje zadania okre lone w ustawach, a w
szczególno ci:
1) przedstawia Krajowej Radzie S downictwa kandydatów na stanowiska s dziów s du apelacyjnego spo ród osób

zaopiniowanych przez kolegium w ciwego s du,
2) wybiera przedstawicieli na zebranie przedstawicieli zgromadze ogólnych s dziów s dów apelacyjnych,
3) wyra a opini o kandydatach na prezesa s du apelacyjnego,
4) wybiera cz onków kolegium s du apelacyjnego,
5) wybiera kandydata na rzecznika dyscyplinarnego,
6) wys uchuje informacji prezesa s du apelacyjnego o dzia alno ci s dów oraz wyra a opini w tym zakresie,
7) rozpatruje sprawozdania z dzia alno ci kolegium s du apelacyjnego oraz omawia kierunki jego pracy.

Art. 35. § 1. (56) Zgromadzenie ogólne s dziów okr gu sk ada si z s dziów s du okr gowego, oraz delegatów
dów rejonowych dzia aj cych na obszarze w ciwo ci s du okr gowego, w liczbie odpowiadaj cej po owie liczby
dziów s du okr gowego. Delegatów wybiera zebranie s dziów danego s du rejonowego, na okres dwóch lat. Zebraniu
dziów przewodniczy prezes s du. Liczb delegatów s dziów dla ka dego s du rejonowego ustala kolegium s du

okr gowego, w miar mo liwo ci, proporcjonalnie do liczby s dziów w danym s dzie.
§ 2. Je eli zgromadzenie ogólne s dziów okr gu utworzone na podstawie § 1 mia oby liczy wi cej ni stu

pi dziesi ciu cz onków, jego funkcje wykonuje zgromadzenie przedstawicieli.
§ 3. (57) W przypadku, o którym mowa w § 2, w s dach rejonowych okr gu i w s dzie okr gowym dokonuje si

wyboru przedstawicieli. Liczba przedstawicieli wszystkich s dów rejonowych okr gu odpowiada po owie liczby
przedstawicieli s du okr gowego. Przedstawicieli wybiera zebranie s dziów danego s du, na okres dwóch lat. Zebraniu

dziów przewodniczy prezes s du. Liczb przedstawicieli s dziów dla ka dego s du ustala kolegium s du okr gowego,
w miar mo liwo ci, proporcjonalnie do liczby s dziów w danym s dzie.

§ 4. Przewodnicz cym zgromadzenia ogólnego s dziów okr gu jest prezes s du okr gowego. W razie nieobecno ci
prezesa s du obowi zki przewodnicz cego pe ni najstarszy s wiceprezes tego s du.

§ 5. Cz onkowie zgromadzenia ogólnego s dziów okr gu s obowi zani bra udzia w posiedzeniach zgromadzenia.
Delegowanie do pe nienia czynno ci na podstawie art. 77 nie zwalnia cz onka zgromadzenia od tego obowi zku.

§ 6. S dziowie nieb cy cz onkami zgromadzenia ogólnego s dziów okr gu mog bra udzia w posiedzeniu tego
zgromadzenia, bez prawa g osu i wyboru.

§ 7. Do podj cia uchwa zgromadzenia ogólnego s dziów okr gu jest wymagana obecno przynajmniej dwóch
trzecich liczby jego cz onków. Uchwa y zapadaj bezwzgl dn wi kszo ci osów. G osowanie jest tajne w sprawach, o
których mowa w art. 36 pkt 1-4, a ponadto je eli danie takie zg osi chocia by jeden z obecnych cz onków
zgromadzenia.

§ 8. Zgromadzenie ogólne s dziów okr gu zbiera si co najmniej raz w roku; posiedzenia zgromadzenia zwo uje
prezes s du okr gowego z w asnej inicjatywy lub na wniosek Ministra Sprawiedliwo ci, kolegium s du okr gowego,
jednej pi tej liczby cz onków zgromadzenia albo jednej pi tej liczby s dziów danego obszaru s du okr gowego.
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§ 9. Przepisy § 4-7 oraz art. 36 stosuje si odpowiednio do zgromadze przedstawicieli.

Art. 36. Zgromadzenie ogólne s dziów okr gu realizuje zadania okre lone w ustawach, a w szczególno ci:
1) przedstawia Krajowej Radzie S downictwa, po uzyskaniu opinii kolegium s du, kandydatów na stanowiska s dziów,
2) wybiera przedstawicieli na zebranie przedstawicieli zgromadze ogólnych s dziów,
3) wyra a opini o kandydatach na prezesa s du okr gowego,
4) ustala liczb i wybiera cz onków kolegium s du okr gowego,
5) wys uchuje informacji prezesa s du okr gowego o dzia alno ci s dów oraz wyra a opini w tym zakresie,
6) rozpatruje sprawozdania z dzia alno ci kolegium s du okr gowego oraz omawia kierunki jego pracy.

Rozdzia  5

Nadzór nad dzia alno ci administracyjn dów

Art. 37. § 1. Osoby powo ane do kierowania s dami i nadzoru nad dzia alno ci administracyjn dów maj prawo
wgl du w czynno ci s dów, mog da wyja nie oraz usuni cia uchybie . Zadania z zakresu nadzoru nad
dzia alno ci administracyjn dów prezesi s dów wykonuj osobi cie oraz przez wyznaczone do tego osoby.

§ 2. Minister Sprawiedliwo ci oraz prezesi s dów uchylaj zarz dzenia administracyjne niezgodne z prawem.
§ 3. Osoby, o których mowa w § 2, mog uchyla zarz dzenia administracyjne naruszaj ce sprawno post powania

dowego lub z innych powodów niecelowe.
§ 4. (58) W razie stwierdzenia uchybienia w zakresie sprawno ci post powania s dowego, Minister Sprawiedliwo ci

oraz prezesi s dów mog zwróci na nie, na pi mie, uwag da usuni cia skutków tego uchybienia. S dzia, którego
dotyczy zwrócona uwaga, mo e w terminie siedmiu dni z pisemne zastrze enie do organu, który zwróci uwag , co
nie zwalnia go od obowi zku usuni cia skutków uchybienia. Przepis art. 108 § 1 stosuje si odpowiednio.

§ 4a. (59) W razie z enia zastrze enia, organ, o którym mowa w § 4, uchyla uwag albo przekazuje spraw do
rozpoznania s dowi dyscyplinarnemu.

§ 4b. (60) Odpis pisma zawieraj cego stwierdzenie uchybienia i zwrócenie uwagi do cza si do akt osobowych
dziego.

§ 4c. (61) Po up ywie pi ciu lat od zwrócenia uwagi, na wniosek s dziego, Minister Sprawiedliwo ci lub prezes
ciwego du zarz dza usuni cie z akt osobowych s dziego odpisu pisma, o którym mowa w § 4b, je eli w tym

okresie nie stwierdzono kolejnego uchybienia w zakresie sprawno ci post powania s dowego, skutkuj cego zwróceniem
uwagi lub nie wytkni to uchybienia w trybie art. 40 § 1. W takim przypadku dopuszczalne jest tylko jednoczesne
usuni cie z akt osobowych s dziego odpisów wszystkich pism i postanowie , o których mowa w § 4b i art. 40 § 3.

§ 5. Minister Sprawiedliwo ci mo e zwróci prezesowi lub wiceprezesowi s du uwag na pi mie, je eli stwierdzi
uchybienia w zakresie kierowania s dem albo sprawowania przez prezesa przys uguj cego mu nadzoru nad
dzia alno ci administracyjn dów.

§ 5a. (62) Uprawnienia, o których mowa w § 5, przys uguj tak e prezesowi s du apelacyjnego wobec prezesów lub
wiceprezesów dów okr gowych i rejonowych, dzia aj cych w obszarze apelacji, a prezesowi s du okr gowego wobec
prezesów lub wiceprezesów s dów rejonowych, dzia aj cych w okr gu s dowym. O zwróceniu uwagi prezesi w ciwych

dów zawiadamiaj Ministra Sprawiedliwo ci.
§ 6. Prezes s du prze onego niezw ocznie zawiadamia prezesa w ciwego s du o stwierdzonych uchybieniach w

dzia aniu tego s du. W razie stwierdzenia istotnych uchybie w dzia aniu s du, prezes tego s du niezw ocznie
zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach prezesa s du prze onego, a prezes s du apelacyjnego - Ministra
Sprawiedliwo ci; w ciwy prezes informuje równocze nie o dzia aniach podj tych w celu usuni cia tych uchybie .

§ 7. Osoby, o których mowa w § 1, mog by obecne na rozprawie tocz cej si z wy czeniem jawno ci.

Art. 38. § 1. Czynno ciami z zakresu nadzoru nad dzia alno ci administracyjn dów s w szczególno ci:
1) wizytacja s du albo jego niektórych jednostek organizacyjnych,
2) lustracja w s dzie,
3) badanie toku i sprawno ci post powania w poszczególnych sprawach,
4) kontrola dzia alno ci sekretariatu w s dzie.

§ 2. Wizytacja obejmuje pe dzia alno du albo jego jednostki organizacyjnej.
§ 3. Lustracja obejmuje wybrane zagadnienia z dzia alno ci s du.
§ 4. Czynno ci, o których mowa w § 1 pkt 1-3, mog by wykonywane wy cznie przez s dziów.
§ 5. Minister Sprawiedliwo ci, po zasi gni ciu opinii Krajowej Rady S downictwa, okre li, w drodze rozporz dzenia,

szczegó owy tryb sprawowania nadzoru nad dzia alno ci administracyjn dów przez organy i osoby do tego
wyznaczone oraz podzia zada tego nadzoru pomi dzy prezesami s dów.
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Art. 39. Czynno ci z zakresu nadzoru nad dzia alno ci administracyjn dów nie mog wkracza w dziedzin , w
której s dziowie s niezawi li.

Art. 40. § 1. (63) d apelacyjny lub s d okr gowy jako s d odwo awczy, w razie stwierdzenia przy rozpoznawaniu
sprawy oczywistej obrazy przepisów, niezale nie od innych uprawnie , wytyka uchybienie w ciwemu s dowi. S d
apelacyjny lub s d okr gowy przed wytkni ciem uchybienia mo da wyja nie od s dziego przewodnicz cego
sk adowi s du orzekaj cego w pierwszej instancji. Stwierdzenie i wytkni cie uchybienia nie wp ywa na rozstrzygni cie
sprawy.

§ 2. O wytkni ciu uchybienia s d apelacyjny lub s d okr gowy, o którym mowa w § 1, zawiadamia prezesa
ciwego du, a w przypadkach powa niejszych uchybie - tak e Ministra Sprawiedliwo ci.
§ 3. (64) Odpis postanowienia s du apelacyjnego lub s du okr gowego jako s du odwo awczego, zawieraj cego

wytkni cie uchybie , do cza si do akt osobowych s dziego.
§ 4. (65) Po up ywie pi ciu lat od wytkni cia uchybienia w trybie okre lonym w § 1, na wniosek s dziego, prezes
ciwego du zarz dza usuni cie z akt osobowych s dziego odpisu postanowienia, o którym mowa w § 3, je eli w

tym okresie nie stwierdzono kolejnej oczywistej obrazy przepisów przy rozpoznawaniu sprawy przez s d odwo awczy,
skutkuj cej wytkni ciem uchybienia lub nie zwrócono uwagi w trybie art. 37 § 4. W takim przypadku dopuszczalne jest
tylko jednoczesne usuni cie z akt osobowych s dziego odpisów wszystkich pism i postanowie , o których mowa w § 3 i
art. 37 § 4b.

Art. 41. § 1. Minister Sprawiedliwo ci, po zasi gni ciu opinii Krajowej Rady S downictwa, wydaje, w drodze
rozporz dzenia, regulamin wewn trznego urz dowania s dów powszechnych okre laj cy wewn trzn organizacj i
porz dek funkcjonowania s dów, porz dek czynno ci w s dach, porz dek urz dowania organów s dów i wykonywania
zada dziów pe ni cych funkcje kierownicze, tok czynno ci administracyjnych w sprawach nale cych do w ciwo ci

dów, dopuszczalne systemy i rozk ad czasu urz dowania oraz szczegó owe warunki udost pniania pomieszcze dla
uczestników post powania, wiadków i innych osób przebywaj cych w s dach. Wydaj c rozporz dzenie, nale y bra
pod uwag zasady sprawno ci, racjonalno ci, ekonomicznego i szybkiego dzia ania, uwzgl dniaj c potrzeby
zapewnienia rzetelnego wykonywania zada powierzonych s dom.

§ 2. Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegó owe czynno ci s dów w sprawach z zakresu
mi dzynarodowego post powania cywilnego oraz karnego w stosunkach mi dzynarodowych, w tym: uwierzytelnianie
dokumentów przeznaczonych do u ytku za granic , sposób wykonywania czynno ci dotycz cych osób korzystaj cych z
immunitetów i przywilejów dyplomatycznych i konsularnych oraz czynno ci z udzia em tych osób, czynno ci zwi zane ze
stawiennictwem przed s dami, tryb ustalania obywatelstwa, szczegó owy tryb wyst powania o pomoc prawn i udzielania
takiej pomocy s dom i innym organom pa stw obcych oraz szczegó owy tryb wyst powania o wydanie osób ciganych
lub skazanych oraz inne formy wspó pracy w sprawach karnych.

Rozdzia  6

Ogólne przepisy o czynno ciach s dów

Art. 42. § 1. S dy wydaj wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. S dy rozpoznaj i rozstrzygaj sprawy w post powaniu jawnym.
§ 3. Rozpoznanie sprawy w post powaniu niejawnym lub wy czenie jawno ci post powania jest dopuszczalne

jedynie na podstawie przepisów ustaw.

Art. 43. § 1. S d mo e pe ni czynno ci poza swoj siedzib , a w razie konieczno ci tak e poza obszarem swojej
ciwo ci, je eli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwo ci lub je eli przez to nast pi znaczne zmniejszenie

kosztów.
§ 2. Minister Sprawiedliwo ci mo e zarz dzi odbywanie sta ych posiedze dów poza siedzib du.

Art. 44. § 1. W przypadkach przewidzianych w ustawach s dy s obowi zane wykonywa poszczególne czynno ci
dowe na danie innych s dów oraz innych organów.

§ 2. S dy s obowi zane udziela pomocy s dowej równie na danie s dów zagranicznych, je eli wzajemno
jest zapewniona; danie pomocy s dowej, skierowane przez Ministra Sprawiedliwo ci, jest wi ce dla s du
wezwanego.

§ 3. S dy s obowi zane wykonywa czynno ci dowodowe, w zakresie przewidzianym w przepisach o post powaniu
cywilnym, na wniosek organów orzekaj cych w przypadkach innych ni wymienione w § 1 i 2, je eli wniosek zosta
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skierowany przez Ministra Sprawiedliwo ci.
§ 4. O wykonanie czynno ci wymienionych w § 3 nale y zwróci si do s du rejonowego, w którego obszarze
ciwo ci czynno ma by wykonana.

Art. 45. § 1. S dziego w jego czynno ciach mo e zast pi dzia tego samego s du, a tak e delegowany s dzia
du równorz dnego lub bezpo rednio wy szego albo bezpo rednio ni szego.

§ 2. Zast pienie, o którym mowa w § 1, mo e nast pi na podstawie zarz dzenia przewodnicz cego wydzia u lub
prezesa s du, wydanego na wniosek s dziego albo z urz du, w celu zapewnienia sprawno ci post powania.

Art. 46. § 1. W sk adzie s du mo e bra udzia tylko jeden s dzia innego s du. S dzia s du ni szego nie mo e by
przewodnicz cym sk adu s du. Minister Sprawiedliwo ci mo e jednak przyzna dziemu s du rejonowego,
delegowanemu do s du okr gowego, prawo przewodniczenia w sprawach rozpoznawanych przez ten s d w pierwszej
instancji, w sk adzie jednego s dziego i dwóch awników albo w sk adzie jednego s dziego.

§ 2. W tym samym sk adzie s du nie mog bra udzia u osoby, o których mowa w art. 6.

Art. 47. § 1. Prezes s du mo e wyznaczy dziego dodatkowego do rozprawy, je eli istnieje prawdopodobie stwo,
e b dzie ona trwa czas d szy. W razie potrzeby mo na wyznaczy dwóch s dziów dodatkowych; w takim razie

nale y wskaza kolejno , w której b oni wst powa do udzia u w naradzie i g osowaniu.
§ 2. S dzia dodatkowy bierze udzia w naradzie i g osowaniu, je eli jeden z s dziów nie mo e uczestniczy w

sk adzie s du.

Art. 48. § 1. S dzia przewodnicz cy sk adowi s du mo e upomnie osob , która narusza powag , spokój lub
porz dek czynno ci s dowych, a po bezskutecznym upomnieniu mo e j wydali z sali rozpraw.

§ 2. S d mo e wydali osob bior udzia w sprawie tylko wtedy, gdy mimo uprzedzenia o skutkach prawnych jej
nieobecno ci przy czynno ciach s dowych nadal zachowuje si w sposób okre lony w § 1.

§ 3. S d mo e wydali z sali rozpraw publiczno z powodu jej niew ciwego zachowania.

Art. 49. § 1. (66) W razie naruszenia powagi, spokoju lub porz dku czynno ci s dowych albo ubli enia s dowi,
innemu organowi pa stwowemu lub osobom bior cym udzia w sprawie, s d mo e ukara winnego kar porz dkow
grzywny w wysoko ci do 10.000 z otych lub kar pozbawienia wolno ci do czternastu dni; osobie pozbawionej wolno ci,
w tym tak e tymczasowo aresztowanej, mo na wymierzy kar przewidzian w przepisach o wykonywaniu kary
pozbawienia wolno ci albo w przepisach o wykonywaniu tymczasowego aresztowania.

§ 2. Je eli czynu okre lonego w § 1 dopu ci si nierz w czynnej s bie wojskowej, s d - zamiast wymierzenia
kary - zwraca si do w ciwego dowódcy jednostki wojskowej, który stosuje rodki przewidziane w przepisach
dotycz cych nierzy; przepis ten stosuje si odpowiednio do osoby odbywaj cej zasadnicz w obronie cywilnej.

Art. 50. § 1. Postanowienie o ukaraniu kar porz dkow jest natychmiast wykonalne. Od postanowienia przys uguje
za alenie do s du bezpo rednio prze onego, a gdy zosta o wydane przez s d apelacyjny - do S du Najwy szego.
Ponadto do za alenia stosuje si przepisy o post powaniu w ciwe w sprawie, w której zastosowano kar porz dkow .
W razie wniesienia za alenia s d, który wyda zaskar one postanowienie, mo e wstrzyma wykonanie kary porz dkowej.

§ 2. Ukaranie kar porz dkow nie uchyla odpowiedzialno ci karnej i dyscyplinarnej za ten sam czyn.
§ 2a. (67) Do wykonania kary porz dkowej grzywny stosuje si odpowiednio art. 206 § 1 i 2 Kodeksu karnego

wykonawczego.
§ 3. (68) W razie nieuiszczenia kary porz dkowej grzywny, zamienia si na kar pozbawienia wolno ci do siedmiu

dni, bior c pod uwag rodzaj przewinienia, warunki osobiste ukaranego oraz stopie jego winy. Od postanowienia
przys uguje za alenie. Przepis § 1 stosuje si odpowiednio.

Art. 51. (69) §1. Zarz dzenia porz dkowe przewodnicz cego oraz kary porz dkowe wymierzane przez s d nie maj
zastosowania do s dziów i awników nale cych do sk adu orzekaj cego oraz do prokuratora, radcy Prokuratorii
Generalnej Skarbu Pa stwa bior cych udzia w sprawie, a tak e osób, do udzia u których w sprawie stosuje si przepisy
o prokuratorze.

§ 2. Do obro cy i pe nomocnika, b cego adwokatem lub aplikantem adwokackim, uprawnionym do wyst powania
przed s dem na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123,
poz. 1058, z pó n. zm.), albo radc prawnym lub aplikantem radcowskim, uprawnionym do wyst powania przed s dem
na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z pó n.
zm.), bior cego udzia w sprawie nie stosuje si kary pozbawienia wolno ci, o której mowa w art. 49 § 1 i w art. 50 § 3.
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Art. 52. S dziemu dokonuj cemu czynno ci s dowej jednoosobowo przys uguj prawa przewodnicz cego oraz
prawa s du przewidziane w art. 48-50.

Art. 53. § 1. Dla ka dej sprawy z zakresu, o którym mowa w art. 1 § 2 i 3, tworzy si akta. Akta mog by tworzone i
przetwarzane tak e z wykorzystaniem technik informatycznych.

§ 2. Akta sprawy przechowuje si w s dzie przez okres niezb dny ze wzgl du na rodzaj i charakter sprawy, terminy
przedawnienia, interesy osób bior cych udzia w post powaniu oraz znaczenie materia ów zawartych w aktach jako
ród a informacji.

§ 3. (70) Po okresie przechowywania w s dzie akta sprawy podlegaj przekazaniu do w ciwych archiwów
pa stwowych.

§ 4. Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia, warunki i zakres przes anek okre lonych w § 2 oraz
warunki i tryb przechowywania i przekazywania akt, a tak e warunki i tryb niszczenia akt po up ywie okresu ich
przechowywania.

Art. 54. § 1. Do budynków s dowych nie wolno wnosi broni ani amunicji, a tak e materia ów wybuchowych i innych
rodków niebezpiecznych. Nie dotyczy to osób wykonuj cych w budynkach s dowych obowi zki s bowe wymagaj ce

posiadania broni.
§ 2. Prezes s du mo e zarz dzi stosowanie rodków zapewniaj cych bezpiecze stwo w budynkach s dowych oraz

zapobiegaj cych naruszaniu zakazu, o którym mowa w § 1. W takim przypadku do ochrony budynków s dowych oraz
osób w nich przebywaj cych stosuje si przepisy o ochronie osób i mienia.

DZIA  II

DZIOWIE

Rozdzia  1

Status s dziego

Art. 55. § 1. (71) dziów s dów powszechnych do pe nienia urz du na stanowisku s dziowskim powo uje Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady S downictwa, w terminie miesi ca od dnia przes ania tego
wniosku.

§ 2. S dziowie s dów powszechnych s powo ywani na stanowiska:
1) s dziego s du rejonowego,
2) s dziego s du okr gowego,
3) s dziego s du apelacyjnego.

§ 2a. (72) (uchylony).
§ 3. Powo uj c do pe nienia urz du na stanowisku s dziowskim, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza

miejsce s bowe (siedzib ) s dziego. Zmiana miejsca s bowego s dziego mo e by dokonana bez zmiany
stanowiska w przypadkach i w trybie okre lonych w art. 75.

Art. 56. (73) § 1. Minister Sprawiedliwo ci, maj c na wzgl dzie racjonalne wykorzystanie kadr s downictwa
powszechnego, potrzeby wynikaj ce z obci enia zadaniami poszczególnych s dów, przydziela nowe stanowiska

dziowskie poszczególnym s dom.
§ 2. W razie zwolnienia stanowiska s dziowskiego, prezes s du, w którym stanowisko zosta o zwolnione,

zawiadamia o tym Ministra Sprawiedliwo ci, który, w oparciu o kryteria wymienione w § 1, przydziela stanowisko do
danego albo innego s du, wzgl dnie stanowisko znosi.

§ 3. O ka dym wolnym stanowisku s dziowskim Minister Sprawiedliwo ci niezw ocznie obwieszcza w Dzienniku
Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

§ 4. O wolnym stanowisku nie obwieszcza si , je eli jego obsadzenie nast puje w drodze przeniesienia s bowego
dziego równorz dnego s du.

Art. 57. § 1. (74) Ka dy, kto spe nia warunki do obj cia stanowiska s dziego s du powszechnego, o którym mowa w
art. 55 § 2, mo e zg osi swoj kandydatur na jedno wolne stanowisko s dziowskie, w ci gu miesi ca od
obwieszczenia, o którym mowa w art. 56. Zg aszaj cy swoj kandydatur wype nia w dwóch egzemplarzach kart
zg oszenia kandydata na wolne stanowisko s dziowskie oraz do cza do niej informacj z Krajowego Rejestru Karnego
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dotycz jego osoby i za wiadczenie stwierdzaj ce, e jest zdolny, ze wzgl du na stan zdrowia, do pe nienia
obowi zków s dziego, z zastrze eniem art. 58 § 4a. Zg aszaj cy urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. do cza
równie wiadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 pa dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpiecze stwa pa stwa z lat 1944-1990 oraz tre ci 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 informacj , o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.

§ 2. Kandydatur zg asza si prezesowi s du okr gowego - gdy zg oszenie dotyczy stanowiska s dziego s du
rejonowego albo s dziego s du okr gowego, a prezesowi s du apelacyjnego - gdy zg oszenie dotyczy stanowiska

dziego s du apelacyjnego.
§ 2a. (75) Je eli swoj kandydatur zg osi a osoba, która nie spe nia warunków do obj cia stanowiska s dziego s du

powszechnego, o których mowa w art. 61 § 1 pkt 1, 3, 4 oraz 6 i 7, albo zg oszenie nast pi o po up ywie terminu, o
którym mowa w § 1, lub nie spe nia wymogów formalnych okre lonych w tym przepisie, prezes s du zawiadamia
zg aszaj cego o pozostawieniu zg oszenia bez rozpatrzenia, podaj c przyczyn . Osoba, której zg oszenie pozostawiono
bez rozpatrzenia, mo e, w terminie 7 dni z pisemne zastrze enie. Je eli prezes s du nie uwzgl dni zastrze enia,
niezw ocznie przekazuje je wraz ze zg oszeniem Krajowej Radzie S downictwa. W przedmiocie pozostawienia
zg oszenia bez rozpatrzenia rozstrzyga Krajowa Rada S downictwa.

§ 3. Prezes s du, po stwierdzeniu spe niania warunków przez kandydata, przedstawia jego kandydatur ciwemu
kolegium s du, wraz z ocen jego kwalifikacji, oraz okre la termin zgromadzenia ogólnego s dziów, na którym b dzie
prezentowana kandydatura, wraz z opini kolegium o kandydacie.

§ 4. O zg oszeniu ka dego kandydata na wolne stanowisko s dziowskie w ciwy prezes s du zawiadamia Ministra
Sprawiedliwo ci, przekazuj c wype nion kart zg oszenia kandydata.

§ 5. Minister Sprawiedliwo ci, po zasi gni ciu opinii Krajowej Rady S downictwa, okre li, w drodze rozporz dzenia,
wzór karty zg oszenia na wolne stanowisko s dziowskie. Karta zg oszenia powinna zawiera informacje dotycz ce
warunków wymaganych przez ustaw od kandydatów na stanowisko s dziowskie.

§ 6. Minister Sprawiedliwo ci, w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw zdrowia, po zasi gni ciu opinii
Krajowej Rady S downictwa, okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegó owy zakres i sposób przeprowadzania bada
kandydatów do obj cia urz du s dziego, w tym bada lekarskich i psychologicznych, oraz kwalifikacje wymagane od
lekarzy i psychologów uprawnionych do przeprowadzania tych bada i wydawania za wiadcze o zdolno ci do pe nienia
obowi zków s dziego.

Art. 58. § 1. Je eli na wolne stanowisko s dziowskie zostanie zg oszona wi cej ni jedna kandydatura, rozpatrzenie
wszystkich kandydatur odbywa si na tym samym posiedzeniu zgromadzenia.

§ 2. Zgromadzenie ogólne s dziów ocenia zg oszonych kandydatów w drodze g osowania i przekazuje prezesowi
ciwego du wszystkie zg oszone kandydatury, ze wskazaniem liczby uzyskanych g osów.
§ 3. Kandydatury ocenione w sposób, o którym mowa w § 2, prezes w ciwego s du przekazuje Krajowej Radzie

downictwa, za po rednictwem Ministra Sprawiedliwo ci.
§ 4. (76) Minister Sprawiedliwo ci zasi ga od w ciwego komendanta wojewódzkiego (Sto ecznego) Policji informacji

o ka dym z kandydatów do obj cia stanowiska s dziowskiego, z zastrze eniem § 4a, a nast pnie przedstawia
kandydatury Krajowej Radzie S downictwa, wyra aj c o ka dym z kandydatów opini wraz z uzasadnieniem oraz
przekazuj c informacj uzyskan od komendanta wojewódzkiego (Sto ecznego) Policji. Informacje o kandydacie do
obj cia stanowiska s dziowskiego uzyskuje si i sporz dza w oparciu o dane zawarte w policyjnych systemach
informatycznych.

§ 4a. (77) Do czanie informacji i za wiadczenia, o których mowa w art. 57 § 1, oraz zasi ganie informacji, o której
mowa w § 4, nie dotyczy kandydatów zajmuj cych stanowisko s dziego s du powszechnego, administracyjnego lub
wojskowego oraz stanowisko prokuratora.

§ 5. (78) Przedstawiaj c informacj , o której mowa w § 4, komendant wojewódzki (Sto eczny) Policji przekazuje
Ministrowi Sprawiedliwo ci wszystkie zebrane materia y, s ce do sporz dzenia informacji.

§ 6. (79) O tre ci informacji uzyskanej o kandydacie od komendanta wojewódzkiego (Sto ecznego) Policji Minister
Sprawiedliwo ci zawiadamia kandydata najpó niej z przedstawieniem kandydatury Krajowej Radzie S downictwa.

§ 7. (80) Minister Sprawiedliwo ci w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw wewn trznych okre li, w drodze
rozporz dzenia, szczegó owy sposób i tryb sporz dzania informacji przez komendanta wojewódzkiego (Sto ecznego)
Policji o kandydacie do obj cia stanowiska s dziowskiego, maj c na wzgl dzie sprawno uzyskiwania informacji,
dba o ochron dóbr osobistych kandydatów oraz innych praw i wolno ci chronionych konstytucyjnie.

Art. 59. (81) Na ka de wolne stanowisko s dziowskie, o którym mowa w art. 55 § 2, mo e zg osi Krajowej Radzie
downictwa kandydata tak e Minister Sprawiedliwo ci. Przepisów art. 58 § 1-3 nie stosuje si . Do informacji

przedstawianych przez kandydata na urz d s dziego w karcie zg oszenia przepis art. 57 stosuje si .
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Art. 60. Krajowa Rada S downictwa rozpatruje kandydatury na stanowiska s dziów s dów powszechnych, w trybie
okre lonym w odr bnej ustawie.

Art. 61. (82) § 1. Na stanowisko s dziego s du rejonowego mo e by powo any ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe ni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) uko czy wy sze studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyska tytu zawodowy magistra lub zagraniczne

studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
4) jest zdolny, ze wzgl du na stan zdrowia, do pe nienia obowi zków s dziego,
5) uko czy 29 lat,
6) z egzamin s dziowski lub prokuratorski,
7) uko czy aplikacj dziowsk w Krajowej Szkole S downictwa i Prokuratury lub pracowa w charakterze asesora

prokuratorskiego - co najmniej przez trzy lata przed wyst pieniem o powo anie na stanowisko s dziego.
§ 2. Wymagania okre lone w § 1 pkt 6 i 7 nie dotycz tego, kto przed powo aniem:

1) zajmowa stanowisko s dziego s du administracyjnego lub s du wojskowego,
2) zajmowa stanowisko prokuratora,
3) pracowa w polskiej szkole wy szej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie naukowo-badawczym lub innej placówce

naukowej i ma tytu naukowy profesora albo stopie naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych,
4) wykonywa zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza - co najmniej przez trzy lata,
5) zajmowa stanowisko prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa stwa -

co najmniej przez trzy lata.
§ 3. Na stanowisko s dziego s du rejonowego mo e by powo any ten, kto spe nia wymagania okre lone w § 1 pkt

1-6, uko czy aplikacj ogóln prowadzon przez Krajow Szko downictwa i Prokuratury, aplikacj notarialn ,
adwokack lub radcowsk i z odpowiedni egzamin, oraz przez okres co najmniej pi ciu lat by zatrudniony na
stanowisku referendarza s dowego w pe nym wymiarze czasu pracy.

§ 4. Na stanowisko s dziego s du rejonowego mo e by powo any ten, kto spe nia wymagania okre lone w § 1 pkt
1-6, uko czy aplikacj ogóln prowadzon przez Krajow Szko downictwa i Prokuratury, aplikacj notarialn ,
adwokack lub radcowsk i z odpowiedni egzamin, oraz przez okres co najmniej sze ciu lat by zatrudniony na
stanowisku asystenta s dziego w pe nym wymiarze czasu pracy.

§ 5. Na stanowisko s dziego s du rejonowego mo e by powo any ten, kto zajmowa stanowisko asesora
prokuratorskiego przez okres co najmniej trzech lat lub jedno ze stanowisk okre lonych w § 2 pkt 2-4 w okresie pi ciu lat
przed zg oszeniem na wolne stanowisko s dziowskie.

§ 6. Do okresu, o którym mowa w § 4, wlicza si okres zatrudnienia na stanowisku referendarza s dowego w pe nym
wymiarze czasu pracy.

§ 7. W przypadku zatrudnienia w niepe nym wymiarze czasu pracy, okres, o którym mowa w § 3-6, podlega
proporcjonalnemu wyd eniu.

Art. 62. Profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych w polskich szko ach wy szych, w Polskiej Akademii Nauk
oraz w instytutach naukowo-badawczych i innych placówkach naukowych mo e by powo any na stanowisko s dziego

du powszechnego, w niepe nym, nie mniejszym ni po owa, wymiarze czasu pracy.

Art. 63. § 1. Na stanowisko s dziego s du okr gowego mo e by powo any s dzia s du rejonowego oraz s dzia
wojskowego du garnizonowego, który posiada co najmniej czteroletni okres pracy na stanowisku s dziego s du
rejonowego lub s dziego wojskowego s du garnizonowego lub na stanowisku prokuratora.

§ 1a. (83) Na stanowisko s dziego s du okr gowego mo e by powo any równie prokurator, który posiada co
najmniej czteroletni okres pracy na stanowisku prokuratora lub s dziego.

§ 2. Na stanowisko s dziego s du okr gowego mo e by powo any tak e ten, kto spe nia wymagania okre lone w
art. 61 § 1 pkt 1-4, je eli:
1) wykonywa zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza - co najmniej przez sze lat,

1a)(84) zajmowa stanowisko prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa stwa -
co najmniej przez sze lat,

2) pracowa na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w polskiej szkole wy szej, w Polskiej
Akademii Nauk, w instytucie naukowo-badawczym lub innej placówce naukowej, maj c tytu naukowy profesora albo
stopie naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych,

3) zajmowa stanowisko s dziego wojskowego s du okr gowego.
§ 3. Na stanowisko s dziego s du okr gowego mo e by powo any ten, kto wykonywa zawód lub zajmowa
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stanowisko okre lone w § 2 w okresie 3 lat przed powo aniem.

Art. 63a. (85) (uchylony).

Art. 64. § 1. Na stanowisko s dziego s du apelacyjnego mo e by powo any s dzia s du powszechnego i s du
wojskowego, który posiada co najmniej sze cioletni okres pracy na stanowisku s dziego lub prokuratora, w tym co
najmniej trzyletni okres pracy na stanowisku s dziego s du okr gowego, s dziego wojskowego s du okr gowego lub
prokuratora prokuratury okr gowej.

§ 1a. (86) Na stanowisko s dziego s du apelacyjnego mo e by powo any równie prokurator, który posiada co
najmniej sze cioletni okres pracy na stanowisku prokuratora lub s dziego, w tym co najmniej trzyletni okres pracy na
stanowisku prokuratora prokuratury okr gowej, prokuratora wojskowej prokuratury okr gowej, s dziego s du
okr gowego, s dziego wojskowego s du okr gowego lub prokuratora prokuratury apelacyjnej, Prokuratury Krajowej,
Prokuratury Generalnej, Naczelnej Prokuratury Wojskowej lub prokuratora Instytutu Pami ci Narodowej - Komisji

cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
§ 2. Na stanowisko s dziego s du apelacyjnego mo e by powo any tak e ten, kto spe nia wymagania okre lone w

art. 61 § 1 pkt 1-4, je eli:
1) wykonywa zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza co najmniej przez osiem lat,

1a) (87) zajmowa stanowisko prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa stwa -
co najmniej przez osiem lat,

2) pracowa na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w polskiej szkole wy szej, w Polskiej
Akademii Nauk, w instytucie naukowo-badawczym lub innej placówce naukowej, maj c tytu naukowy profesora albo
stopie naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.
§ 3. Na stanowisko s dziego s du apelacyjnego mo e by powo any ten, kto wykonywa zawód lub zajmowa

stanowisko okre lone w § 2 w okresie 3 lat przed powo aniem.

Art. 64a. (88) (uchylony).

Art. 65. § 1. Stosunek s bowy s dziego nawi zuje si po dor czeniu mu aktu powo ania.
§ 2. S dzia powinien zg osi si w celu obj cia pierwszego stanowiska w ci gu czternastu dni od dnia otrzymania

aktu powo ania.
§ 3. W razie nieusprawiedliwionego nieobj cia pierwszego stanowiska s dziowskiego w terminie okre lonym w § 2,

powo anie traci moc; okoliczno stwierdza Minister Sprawiedliwo ci.

Art. 65a. (89) (uchylony).

Art. 65b. (90) (uchylony).

Art. 66. (91) Przy powo aniu s dzia sk ada lubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wed ug
nast puj cej roty:

lubuj uroczy cie jako s dzia s du powszechnego s wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, sta na stra y prawa,
obowi zki s dziego wype nia sumiennie, sprawiedliwo wymierza zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie
wed ug mego sumienia, dochowa tajemnicy prawnie chronionej, a w post powaniu kierowa si zasadami godno ci
i uczciwo ci."; sk adaj cy lubowanie mo e doda na ko cu zwrot: "Tak mi dopomó Bóg".

Art. 67. § 1. Prezes s du okr gowego prowadzi dla ka dego s dziego s du rejonowego i s dziego s du
okr gowego, sprawuj cego urz d w danym okr gu s dowym, osobny wykaz s bowy, zawieraj cy podstawowe dane
dotycz ce jego stosunków s bowych i osobistych w zakresie maj cym wp yw na pe nienie urz du s dziego. Prezes

du apelacyjnego prowadzi taki wykaz dla s dziów s du apelacyjnego.
§ 2. Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia, wzór wykazów s bowych oraz sposób ich

prowadzenia, na podstawie akt osobowych prowadzonych dla s dziego, dokumentów oraz innych informacji,
stwierdzaj cych dane zamieszczane w wykazie.

Art. 68. § 1. Stosunek s bowy s dziego rozwi zuje si z mocy prawa, je eli s dzia zrzek si urz du. Zrzeczenie
si urz du jest skuteczne po up ywie trzech miesi cy od dnia z enia na r ce Ministra Sprawiedliwo ci o wiadczenia,
chyba e na wniosek s dziego Minister Sprawiedliwo ci okre li inny termin. O zrzeczeniu si urz du przez s dziego
Minister Sprawiedliwo ci zawiadamia Krajow Rad downictwa i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Prawomocne orzeczenie s du dyscyplinarnego o z eniu s dziego z urz du oraz prawomocne orzeczenie s du



Prawo o ustroju … Dz.U.2001.98.1070 wersja: 2011-01-02 -

System Informacji Prawnej Lex (Lex dla Samorz du Terytorialnego) 18/2011

skazuj ce na rodek karny pozbawienia praw publicznych lub zakazu zajmowania stanowiska s dziego poci ga za sob ,
z mocy prawa, utrat urz du i stanowiska s dziego; stosunek s bowy s dziego wygasa z chwil uprawomocnienia si
orzeczenia.

§ 3. Stosunek s bowy s dziego wygasa z dniem utraty przez niego obywatelstwa polskiego.

Art. 69. § 1. (92) dzia przechodzi w stan spoczynku z dniem uko czenia 65 roku ycia, chyba e nie pó niej ni na
sze miesi cy przed uko czeniem 65 roku ycia o wiadczy Ministrowi Sprawiedliwo ci wol dalszego zajmowania
stanowiska i przedstawi za wiadczenie stwierdzaj ce, e jest zdolny, ze wzgl du na stan zdrowia, do pe nienia
obowi zków s dziego, wydane na zasadach okre lonych dla kandydata na stanowisko s dziowskie.

§ 2. (93) dzia przechodzi na swój wniosek w stan spoczynku, z zachowaniem prawa do uposa enia okre lonego w
art. 100 § 2, po uko czeniu 55 lat przez kobiet , je eli przepracowa a na stanowisku s dziego lub prokuratora nie mniej
ni 25 lat, a 60 lat przez m czyzn , je eli przepracowa na stanowisku s dziego lub prokuratora nie mniej ni 30 lat.

§ 3. (94) W razie z enia przez s dziego o wiadczenia i przedstawienia za wiadczenia, o których mowa w § 1,
dzia mo e zajmowa stanowisko nie d ej ni do uko czenia 70 roku ycia. S dzia ten mo e w ka dym czasie

przej w stan spoczynku, sk adaj c odpowiednie o wiadczenie Ministrowi Sprawiedliwo ci.

Art. 70. § 1. S dziego przenosi si w stan spoczynku na jego wniosek albo na wniosek w ciwego kolegium s du,
je eli z powodu choroby lub utraty si uznany zosta przez lekarza orzecznika Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych za
trwale niezdolnego do pe nienia obowi zków s dziego.

§ 2. Z daniem przeniesienia w stan spoczynku oraz zbadania niezdolno ci do pe nienia obowi zków przez
dziego i wydania orzeczenia mo e wyst pi zainteresowany s dzia lub w ciwe kolegium s du. W przypadku
dziego pe ni cego funkcj prezesa s du okr gowego i apelacyjnego z wnioskiem mo e wyst pi tak e Minister

Sprawiedliwo ci.
§ 3. Orzeczenie w sprawie trwa ej niezdolno ci do pe nienia obowi zków s dziego, o którym mowa w § 1 i 2, lekarz

orzecznik Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych dor cza zainteresowanemu s dziemu oraz odpowiednio prezesowi s du
okr gowego albo apelacyjnego, a w przypadku s dziego pe ni cego funkcj prezesa s du okr gowego albo
apelacyjnego orzeczenie dor cza si tak e Ministrowi Sprawiedliwo ci.

§ 4. Koszty badania i wydania orzeczenia pokrywa Skarb Pa stwa.

Art. 71. § 1. S dzia mo e by przeniesiony w stan spoczynku, na wniosek kolegium w ciwego s du, je eli z
powodu choroby lub p atnego urlopu dla poratowania zdrowia nie pe ni by przez okres roku. Do okresu tego wlicza
si okresy poprzedniej przerwy w pe nieniu s by z powodu choroby lub p atnego urlopu dla poratowania zdrowia, je eli
okres czynnej s by nie przekroczy 30 dni.

§ 2. S dzia mo e by przeniesiony w stan spoczynku, je eli bez uzasadnionej przyczyny nie podda si badaniu, o
którym mowa w art. 70 § 2, je eli z daniem badania wyst pi o kolegium s du albo Minister Sprawiedliwo ci.

§ 3. S dzia mo e by równie przeniesiony w stan spoczynku, na wniosek Ministra Sprawiedliwo ci, w razie zmiany
ustroju s dów lub zmiany granic okr gów s dowych, je eli nie zosta przeniesiony do innego s du.

Art. 72. O rozwi zaniu stosunku s bowego, o którym mowa w art. 68 § 1, lub o wyga ni ciu stosunku s bowego,
o którym mowa w art. 68 § 2, albo o przej ciu s dziego w stan spoczynku na podstawie art. 69 s dziego zawiadamia
Minister Sprawiedliwo ci.

Art. 73. § 1. W sprawach przeniesienia s dziego w stan spoczynku, o których mowa w art. 70 i 71, podejmuje
decyzj Krajowa Rada S downictwa, na wniosek s dziego, kolegium w ciwego s du albo Ministra Sprawiedliwo ci.

§ 2. (95) Od decyzji Krajowej Rady S downictwa w sprawach, o których mowa w art. 70 i 71, przys uguje odwo anie
do S du Najwy szego.

§ 3. Odwo anie wnosi si , za po rednictwem Krajowej Rady S downictwa, w terminie miesi ca od dor czenia
skar cemu decyzji. Odwo anie przys uguje s dziemu i prezesowi w ciwego s du, a w sprawach, w których wniosek
zosta ony przez kolegium s du albo przez Ministra Sprawiedliwo ci - tak e temu kolegium albo Ministrowi
Sprawiedliwo ci.

Art. 74. § 1. S dzia przeniesiony w stan spoczynku z przyczyn, o których mowa w art. 71 § 3, ma prawo powróci na
stanowisko zajmowane poprzednio albo otrzyma stanowisko równorz dne poprzednio zajmowanemu, je eli usta y
przyczyny b ce podstaw przeniesienia w stan spoczynku.

§ 2. W celu wykonania prawa, o którym mowa w § 1, s dzia zg asza zamiar powrotu na stanowisko zajmowane
poprzednio albo wniosek o wyznaczenie mu stanowiska równorz dnego do Krajowej Rady S downictwa, która w terminie
miesi ca wydaje w tej sprawie decyzj . W razie decyzji negatywnej s dziemu przys uguje odwo anie do S du
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Najwy szego.

Art. 75. § 1. Przeniesienie s dziego na inne miejsce s bowe mo e nast pi tylko za jego zgod .
§ 2. Zgoda s dziego na przeniesienie na inne miejsce s bowe nie jest wymagana w przypadkach:

1) zniesienia stanowiska wywo anego zmian w organizacji s downictwa lub zniesienia danego s du lub wydzia u
zamiejscowego albo przeniesienia siedziby s du,

2) niedopuszczalno ci zajmowania stanowiska s dziego w danym s dzie wskutek zawarcia mi dzy s dziami zwi zku
ma skiego albo powstania powinowactwa, o którym mowa w art. 6,

3) (96) gdy wymaga tego wzgl d na powag stanowiska, na podstawie orzeczenia s du dyscyplinarnego, wydanego na
wniosek kolegium w ciwego s du lub Krajowej Rady S downictwa,

4) przeniesienia w wyniku kary dyscyplinarnej.
§ 3. O przeniesieniu s dziego w przypadkach okre lonych w § 1 i 2 wydaje decyzj Minister Sprawiedliwo ci, z tym

e przeniesienie s dziego z przyczyn wymienionych w § 2 pkt 1 mo e nast pi , je eli uwzgl dnienie wniosku s dziego
co do nowego miejsca s bowego nie jest mo liwe.

§ 4. W przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, od decyzji Ministra Sprawiedliwo ci s dziemu przys uguje
odwo anie do S du Najwy szego.

Art. 76. W razie przeniesienia s dziego do innej miejscowo ci, przys uguje mu zwrot kosztów przeniesienia, z
wyj tkiem przypadku, gdy przeniesienie nast pi o w drodze dyscyplinarnej lub na wniosek s dziego. S dziemu
przenoszonemu na jego wniosek Minister Sprawiedliwo ci, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mo e przyzna
zwrot kosztów przeniesienia.

Art. 77. § 1. (97) Minister Sprawiedliwo ci mo e delegowa dziego, za jego zgod , do pe nienia obowi zków
dziego lub czynno ci administracyjnych:

1) w innym s dzie,
2) (98) w Ministerstwie Sprawiedliwo ci lub innej jednostce organizacyjnej podleg ej Ministrowi Sprawiedliwo ci albo

przez niego nadzorowanej,
3) w S dzie Najwy szym - na wniosek Pierwszego Prezesa S du Najwy szego,
4) w s dzie administracyjnym - na wniosek Prezesa Naczelnego S du Administracyjnego

- na czas okre lony, nie d szy ni dwa lata, albo na czas nieokre lony.
§ 2. Minister Sprawiedliwo ci mo e delegowa dziego, za jego zgod , na wniosek Przewodnicz cego Krajowej

Rady S downictwa do pe nienia czynno ci w Biurze tej Rady.
§ 2a. (99) Minister Sprawiedliwo ci mo e delegowa dziego, za jego zgod , do pe nienia czynno ci w Radzie

Programowej Krajowej Szko y S downictwa i Prokuratury lub prowadzenia zaj szkoleniowych w tej szkole.
§ 3. Minister Sprawiedliwo ci mo e delegowa dziego na jego wniosek do pe nienia obowi zków w

mi dzynarodowej s dziowskiej organizacji pozarz dowej.
§ 3a. (100) Minister Sprawiedliwo ci mo e delegowa dziego, za jego zgod , do pe nienia obowi zków lub pe nienia

okre lonej funkcji poza granicami pa stwa w ramach dzia podejmowanych przez organizacje mi dzynarodowe lub
ponadnarodowe oraz zespo y mi dzynarodowe, dzia aj ce na podstawie umów mi dzynarodowych, w tym umów
konstytuuj cych organizacje mi dzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolit Polsk , zgodnie z kwalifikacjami

dziego, na czas okre lony, nie d szy ni cztery lata, z mo liwo ci ponownego delegowania na kolejny okres,
nieprzekraczaj cy czterech lat.

§ 4. (101) dzia delegowany na podstawie § 1 pkt 2, na czas nieokre lony, mo e by odwo any z delegowania,
wzgl dnie z niego ust pi za trzymiesi cznym uprzedzeniem. W pozosta ych przypadkach delegowania s dziego,
odwo anie lub ust pienie s dziego nast puje bez zachowania okresu uprzedzenia.

§ 5. (102) dzia delegowany do s du wy szego, po sze ciu miesi cach delegowania, na pozosta y okres delegacji
uzyskuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej, przewidzianego dla s dziego tego s du.

§ 6. (103) Je eli delegowanie s dziego nast puje do innej miejscowo ci, ni miejscowo w której znajduje si
miejsce s bowe s dziego, nieb cej miejscem jego sta ego zamieszkania, s dziemu delegowanemu w okresie
delegowania, jako pracownikowi w podró y s bowej, przys uguj nast puj ce nale no ci, rekompensuj ce
niedogodno ci wynikaj ce z delegowania poza sta e miejsce pe nienia s by:
1) prawo do nieodp atnego zakwaterowania, w warunkach odpowiadaj cych godno ci urz du albo zwrot kosztów

zamieszkania w miejscu delegowania, w jednej z nast puj cych form:
a) zwrotu kosztów faktycznie poniesionych - w wysoko ci okre lonej w fakturze,
b) (104) miesi cznego rycza tu - w kwocie nie wy szej ni 78 % podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego

dziego, o której mowa w art. 91 § 1c,
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2) zwrot kosztów pierwszego przejazdu z miejsca sta ego zamieszkania do miejsca delegowania, zwrot kosztów
ostatniego przejazdu z miejsca delegowania do miejsca sta ego zamieszkania oraz zwrot kosztów przejazdów
odbywanych nie cz ciej ni raz w tygodniu do miejsca sta ego zamieszkania i z powrotem - w wysoko ci nie
wi kszej ni równowarto ceny przejazdu rodkami komunikacji kolejowej, z uwzgl dnieniem przys uguj cej

dziemu delegowanemu ulgi na dany rodek transportu, bez wzgl du na to, z jakiego tytu u ulga ta przys uguje,
3) rycza t na pokrycie kosztów dojazdów rodkami komunikacji miejscowej, o którym mowa w przepisach w sprawie

wysoko ci oraz warunków ustalania nale no ci przys uguj cych pracownikowi zatrudnionemu w pa stwowej lub
samorz dowej jednostce sfery bud etowej z tytu u podró y s bowej na obszarze kraju,

4) diety, o których mowa w przepisach w sprawie wysoko ci oraz warunków ustalania nale no ci przys uguj cych
pracownikowi zatrudnionemu w pa stwowej lub samorz dowej jednostce sfery bud etowej z tytu u podró y s bowej
na obszarze kraju,

5) zwrot kosztów poniesionych z tytu u u ywania pojazdów, stanowi cych w asno pracownika, do celów s bowych, o
którym mowa w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów u ywania do
celów s bowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nieb cych w asno ci pracodawcy,

6) zwrot kosztów codziennych dojazdów do miejscowo ci delegowania, o których mowa w § 6b.
§ 6a. (105) wiadczenia i nale no ci, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2, nie przys uguj w wypadkach, gdy odleg od

miejscowo ci w której s dzia delegowany ma miejsce sta ego zamieszkania do miejscowo ci delegowania nie
przekracza 60 km, chyba e organ powo any do kierowania jednostk do której delegowanie nast puje, na wniosek

dziego delegowanego uzna, e nie jest celowy codzienny dojazd s dziego delegowanego do miejscowo ci
delegowania.

§ 6b. (106) dzia delegowany, o którym mowa w § 6a, któremu nie przys uguj wiadczenia i nale no ci, o których
mowa w § 6 pkt 1 i 2, ma prawo do zwrotu kosztów codziennych dojazdów do miejscowo ci delegowania w wysoko ci nie
wy szej ni równowarto przejazdu rodkami komunikacji kolejowej lub innym rodkiem komunikacji publicznej, z
uwzgl dnieniem przys uguj cej s dziemu delegowanemu ulgi na dany rodek transportu, bez wzgl du na to, z jakiego
tytu u ulga ta przys uguje.

§ 7. (107) W razie delegowania s dziego do s du równorz dnego, s dziemu przys uguje dodatek funkcyjny wizytatora
du okr gowego.

§ 7a. (108) (utraci moc).
§ 7b. (109) (utraci moc).
§ 8. Prezes s du okr gowego, po uzyskaniu zgody kolegium s du okr gowego, mo e delegowa dziego s du

rejonowego albo s dziego s du okr gowego do pe nienia obowi zków s dziego na obszarze w ciwo ci tego samego
du okr gowego, jednak e na czas nie d szy ni miesi c w ci gu roku. Prezes s du apelacyjnego, po uzyskaniu

zgody kolegium s du apelacyjnego, mo e delegowa do s du apelacyjnego s dziego s du okr gowego z obszaru
ciwo ci danego s du apelacyjnego równie na czas nie d szy ni miesi c w ci gu roku.

Art. 77a. (110) dziemu, delegowanemu do wykonania czynno ci s bowych w innej miejscowo ci ni miejscowo
w której znajduje si jego miejsce s bowe lub miejsce delegowania, o którym mowa w art. 77 § 1-3a, przys uguj
nale no ci, okre lone w przepisach w sprawie wysoko ci oraz warunków ustalania nale no ci przys uguj cych
pracownikowi zatrudnionemu w pa stwowej lub samorz dowej jednostce sfery bud etowej z tytu u podró y s bowej na
obszarze kraju.

Art. 78. § 1. S dziemu delegowanemu do pe nienia czynno ci w Ministerstwie Sprawiedliwo ci mog by powierzane
obowi zki na stanowiskach urz dniczych, z wy czeniem stanowiska dyrektora generalnego urz du.

§ 1a. (111) Obowi zki, o których mowa w § 1, mog by powierzane s dziemu delegowanemu do pe nienia czynno ci
w Krajowej Szkole S downictwa i Prokuratury.

§ 1b. (112) Do Ministerstwa Sprawiedliwo ci albo Krajowej Szko y S downictwa i Prokuratury mo e by delegowany
jedynie dzia wyró niaj cy si wysokim poziomem wiedzy prawniczej oraz wykazuj cy znajomo problematyki w
zakresie powierzanych mu obowi zków.

§ 2. (113) dzia delegowany do pe nienia czynno ci administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwo ci lub Krajowej
Szkole S downictwa i Prokuratury, a tak e do prowadzenia zaj szkoleniowych w Krajowej Szkole S downictwa i
Prokuratury ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego przys uguj cego mu na zajmowanym stanowisku s dziowskim
oraz dodatku za d ugoletni prac . W okresie delegowania s dzia otrzymuje dodatek funkcyjny, okre lony w
rozporz dzeniu wydanym na podstawie art. 91 § 8.

§ 3. Ponadto w okresie delegowania, ze wzgl du na charakter pracy i zakres wykonywanych zada , s dziemu mo e
by przyznany przez Ministra Sprawiedliwo ci dodatek specjalny w kwocie nieprzekraczaj cej 40% cznie
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek przyznaje si na czas okre lony, a w indywidualnych
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przypadkach - tak e na czas nieokre lony.
§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek ten mo e przekracza wysoko , o której mowa w § 3.
§ 5. (114) Minister Sprawiedliwo ci po zasi gni ciu opinii Krajowej Rady S downictwa okre li, w drodze

rozporz dzenia, tryb i szczegó owe warunki delegowania s dziów do pe nienia obowi zków w Ministerstwie
Sprawiedliwo ci, a tak e pe nienia czynno ci administracyjnych lub prowadzenia zaj szkoleniowych w Krajowej Szkole

downictwa i Prokuratury oraz tryb i szczegó owe warunki realizacji prawa do nieodp atnego zakwaterowania i zwrotu
kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w tym maksymaln wysoko zwrotu kosztów faktycznie poniesionych
oraz wysoko miesi cznego rycza tu, z uwzgl dnieniem mo liwo ci zró nicowania jego wysoko ci w zale no ci od
miejscowo ci delegowania, a tak e tryb, szczegó owe warunki i zakres innych wiadcze , maj c na wzgl dzie zakres
wiadcze przys uguj cych pracownikom odbywaj cym podró e s bowe oraz czasowo przenoszonym.

Art. 78a. (115) §1. S dzia delegowany na podstawie art. 77 § 3a ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego
przys uguj cego mu na zajmowanym stanowisku s dziowskim oraz dodatku za d ugoletni prac , a tak e do wiadcze
odszkodowawczych z tytu u wypadków przy pracy i chorób zawodowych, je eli zdarzenie powoduj ce powstanie prawa
do tych wiadcze zaistnia o w czasie pe nienia obowi zków lub funkcji poza granicami pa stwa. W okresie delegowania
do pe nienia funkcji s dzia otrzymuje dodatek funkcyjny, okre lony w rozporz dzeniu wydanym na podstawie art. 91 § 8.

§ 2. S dziemu delegowanemu w czasie pe nienia obowi zków lub funkcji poza granicami pa stwa przys uguj ,
wyp acane w walucie polskiej lub obcej:
1) dodatek zagraniczny na pokrycie zwi kszonych kosztów zwi zanych z pe nieniem obowi zków lub funkcji poza

granicami pa stwa, ustalany odpowiednio do warunków i zakresu ich pe nienia,
2) w przypadku powierzenia pe nienia obowi zków lub funkcji poci gaj cych za sob zmian miejsca pobytu trwaj

co najmniej rok:
a) jednorazowy dodatek adaptacyjny,
b) pokrycie kosztów podró y przesiedleniowej s dziego delegowanego i ka dego przenosz cego si z nim cz onka

rodziny, w tym przewozu ich mienia, niezale nie od terminów ich faktycznego przesiedlenia,
c) pokrycie, raz na dwa lata, kosztów przejazdu s dziego delegowanego oraz cz onków jego rodziny przebywaj cych

z nim na sta e poza granicami pa stwa, z miejsca delegacji do miejsca sta ego zamieszkania na urlop
wypoczynkowy i z powrotem,

3) zwrot kosztów podró y w zwi zku z rozpocz ciem i zako czeniem pe nienia obowi zków lub funkcji poza granicami
pa stwa, podró y s bowej na terytorium obcego pa stwa poza miejscem delegowania, przejazdu z miejsca
delegowania do kraju i z powrotem w uzasadnionych przypadkach s bowych lub losowych,

4) zwrot kosztów leczenia, gdy delegacja nast puje do pa stwa nieb cego cz onkiem Unii Europejskiej,
5) pokrycie kosztów zamieszkania w miejscu delegacji do wysoko ci udokumentowanych wydatków,

nieprzekraczaj cych wysoko ci ustalonego limitu.
§ 3. Sum nale no ci, o których mowa w § 2, zmniejsza si o kwot rodków pieni nych otrzymanych przez

dziego delegowanego od strony zagranicznej na pokrycie kosztów zwi zanych z wykonywaniem przez niego
obowi zków lub funkcji poza granicami pa stwa. Nale no ci te nie przys uguj , je eli s dzia delegowany nie ponosi
kosztów, na pokrycie których s one przeznaczone.

§ 4. Wydatki zwi zane z delegacj dziów poza granice pa stwa s pokrywane z bud etu pa stwa ze rodków
pozostaj cych w dyspozycji Ministra Sprawiedliwo ci.

§ 5. Wydatki, o których mowa w § 4, mog by równie pokrywane w ca ci lub w cz ci ze rodków
przeznaczonych na ten cel przez organizacj mi dzynarodow , którymi dysponowanie powierzono Ministrowi
Sprawiedliwo ci.

§ 6. Do wydatków, o których mowa w § 4, nie zalicza si wynagrodzenia zasadniczego s dziego oraz dodatku za
ugoletni prac przys uguj cych na zajmowanym stanowisku s dziowskim, do których s dzia zachowuje prawo w

czasie delegacji do pe nienia obowi zków lub funkcji poza granicami pa stwa.
§ 7. Minister Sprawiedliwo ci, po zasi gni ciu opinii Krajowej Rady S downictwa, okre li, w drodze rozporz dzenia,

tryb, wysoko i szczegó owe warunki przyznawania i wyp aty nale no ci, o których mowa w § 2, limity, do wysoko ci
których podlegaj zwrotowi koszty zamieszkania, oraz walut , w której nale no ci takie s wyp acane, uwzgl dniaj c
zakres ich przyznawania zale nie od miejsca pe nienia obowi zków i powierzonej s dziemu funkcji, a tak e potrzeb
zapewnienia warunków do prawid owego ich wykonywania oraz konieczno pokrycia zwi kszonych kosztów zwi zanych
z wykonywaniem tych obowi zków lub funkcji poza granicami pa stwa oraz z sytuacjami szczególnymi, w tym
zdarzeniami losowymi.

Art. 79. S dzia nie mo e, powo uj c si na zasad niezawis ci s dziowskiej, uchyli si od wykonania polece w
zakresie czynno ci administracyjnych, je eli z mocy przepisów ustawy nale do obowi zków s dziowskich, a tak e
polece dotycz cych sprawno ci post powania s dowego; mo e jednak domaga si wydania polecenia na pi mie.
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Art. 80. § 1. (116) dzia nie mo e by zatrzymany ani poci gni ty do odpowiedzialno ci karnej bez zezwolenia
ciwego du dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania w razie uj cia s dziego na gor cym uczynku

przest pstwa, je eli zatrzymanie jest niezb dne do zapewnienia prawid owego toku post powania. Do czasu wydania
uchwa y zezwalaj cej na poci gni cie s dziego do odpowiedzialno ci karnej wolno podejmowa tylko czynno ci
niecierpi ce zw oki.

§ 2. (117) O zatrzymaniu s dziego niezw ocznie powiadamia si prezesa s du apelacyjnego w ciwego ze wzgl du
na miejsce zatrzymania. Mo e on nakaza natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego s dziego. O fakcie zatrzymania

dziego prezes s du apelacyjnego niezw ocznie zawiadamia Krajow Rad downictwa, Ministra Sprawiedliwo ci i
Pierwszego Prezesa S du Najwy szego.

§ 2a. (118) Wniosek o zezwolenie na poci gni cie s dziego do odpowiedzialno ci karnej, je eli nie pochodzi od
prokuratora, powinien by sporz dzony i podpisany przez adwokata albo radc prawnego b cego pe nomocnikiem.

§ 2b. (119) Je eli wniosek o zezwolenie na poci gni cie s dziego do odpowiedzialno ci karnej nie odpowiada
warunkom formalnym pisma procesowego okre lonym w Kodeksie post powania karnego lub jest oczywi cie
bezzasadny, prezes s du dyscyplinarnego odmawia jego przyj cia. Na zarz dzenie o odmowie przyj cia wniosku
przys uguje za alenie do s du dyscyplinarnego w ciwego do rozpoznania wniosku.

§ 2c. (120) d dyscyplinarny wydaje uchwa zezwalaj na poci gni cie s dziego do odpowiedzialno ci karnej,
je eli zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie pope nienia przez niego przest pstwa. Uchwa a zawiera
rozstrzygni cie w przedmiocie zezwolenia na poci gni cie s dziego do odpowiedzialno ci karnej wraz z uzasadnieniem.

§ 2d. (121) d dyscyplinarny rozpoznaje wniosek o zezwolenie na poci gni cie s dziego do odpowiedzialno ci
karnej w terminie czternastu dni od dnia jego wp yni cia do s du dyscyplinarnego, z zastrze eniem art. 80a § 1.

§ 2e. (122) Przed wydaniem uchwa y s d dyscyplinarny wys uchuje rzecznika dyscyplinarnego, a tak e s dziego,
przedstawiciela organu lub osob , którzy wnie li o zezwolenie, je eli si stawi . Ich niestawiennictwo nie wstrzymuje
rozpoznania wniosku.

§ 2f. (123) dzia, którego dotyczy post powanie, ma prawo wgl du do dokumentów, które zosta y za czone do
wniosku. Jednak prokurator, kieruj c wniosek do s du dyscyplinarnego, mo e zastrzec, e dokumenty te lub ich cz
nie mog by dziemu udost pnione z uwagi na dobro post powania przygotowawczego.

§ 2g. (124) Je eli prokurator z zastrze enie, o którym mowa w § 2f, przewodnicz cy s du dyscyplinarnego
niezw ocznie kieruje spraw na posiedzenie. S d dyscyplinarny mo e odmówi dziemu wgl du do dokumentów
do czonych do wniosku.

§ 2h. (125) Je eli prokurator sk adaj c wniosek o zezwolenie na poci gni cie s dziego do odpowiedzialno ci karnej
wnosi jednocze nie o zezwolenie na tymczasowe aresztowanie s dziego, uchwa a zezwalaj ca na poci gni cie s dziego
do odpowiedzialno ci karnej obejmuje równie zezwolenie na zatrzymanie s dziego i zastosowanie tymczasowego
aresztowania, chyba e s d dyscyplinarny postanowi inaczej.

§ 3. (126) (uchylony).
§ 4. (127) Orzekaj c w sprawie, o której mowa w § 1, s d dyscyplinarny mo e poprzesta na o wiadczeniu s dziego,

e wnosi o wydanie uchwa y o zezwoleniu na poci gni cie go do odpowiedzialno ci karnej.

Art. 80a. (128) (utraci moc).

Art. 80b. (129) (utraci moc).

Art. 80c. (130) (utraci moc).

Art. 80d. (131) (utraci moc).

Art. 81. Za wykroczenia s dzia odpowiada wy cznie dyscyplinarnie.

Rozdzia  2

Prawa i obowi zki s dziów

Art. 82. § 1. (132) dzia jest obowi zany post powa zgodnie ze lubowaniem s dziowskim.
§ 2. S dzia powinien w s bie i poza s strzec powagi stanowiska s dziego i unika wszystkiego, co mog oby

przynie ujm godno ci s dziego lub os abia zaufanie do jego bezstronno ci.
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§ 3. (133) (uchylony).

Art. 82a. (134) dzia jest obowi zany stale podnosi kwalifikacje zawodowe, w tym uczestniczy w szkoleniach i
innych formach doskonalenia zawodowego, których organizacj okre la odr bna ustawa.

Art. 82b. (135) dziemu, za jego zgod , mo e zosta powierzony obowi zek sprawowania patronatu nad
przebiegiem praktyk i sta y aplikantów w Krajowej Szkole S downictwa i Prokuratury.

Art. 83. Czas pracy s dziego jest okre lony wymiarem jego zada .

Art. 84. § 1. S dzia na rozprawach u ywa stroju urz dowego. Strojem urz dowym s dziego na rozprawie s dowej
jest toga, a s dziego przewodnicz cego na rozprawie - tak e nak adany na ko nierz togi cuch z wizerunkiem or a. Do
stroju urz dowego s dziego nale y równie biret, je eli jego u ywanie wynika z przepisów o czynno ciach s dowych.

§ 2. Minister Sprawiedliwo ci, po zasi gni ciu opinii Krajowej Rady S downictwa, okre li, w drodze rozporz dzenia,
wzór stroju urz dowego s dziów, uwzgl dniaj c uroczysty charakter stroju, odpowiedni dla powagi s du i utrwalonej
tradycji.

§ 3. S dzia otrzymuje legitymacj bow , wymieniaj zajmowane przez niego stanowisko i miejsce s bowe.
Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze zarz dzenia, wzór legitymacji s bowej s dziego.

Art. 85. § 1. S dzia jest obowi zany zachowa w tajemnicy okoliczno ci sprawy, o których powzi wiadomo ze
wzgl du na swój urz d, poza jawn rozpraw dow .

§ 2. Obowi zek zachowania tajemnicy trwa tak e po ustaniu stosunku s bowego.
§ 3. Obowi zek zachowania tajemnicy ustaje, gdy s dzia sk ada zeznania jako wiadek przed s dem, chyba e

ujawnienie tajemnicy zagra a dobru pa stwa albo takiemu wa nemu interesowi prywatnemu, który nie jest sprzeczny z
celami wymiaru sprawiedliwo ci. W tych przypadkach od obowi zku zachowania tajemnicy mo e zwolni dziego
Minister Sprawiedliwo ci.

§ 4. (136) Wobec osoby pe ni cej urz d na stanowisku s dziego post powania sprawdzaj cego przewidzianego w
ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) nie przeprowadza si .
Przed przyst pieniem do pe nienia obowi zków s dzia zapoznaje si z przepisami o ochronie informacji niejawnych i
sk ada o wiadczenie o znajomo ci tych przepisów. Informacje niejawne mog by udost pnione s dziemu tylko w
zakresie niezb dnym do pe nienia urz du na stanowisku s dziowskim, pe nienia powierzonej funkcji lub wykonywania
powierzonych czynno ci.

Art. 86. § 1. S dzia nie mo e podejmowa dodatkowego zatrudnienia, z wyj tkiem zatrudnienia na stanowisku
dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w cznym wymiarze nieprzekraczaj cym pe nego wymiaru czasu
pracy pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach, je eli wykonywanie tego zatrudnienia nie przeszkadza w
pe nieniu obowi zków s dziego.

§ 2. S dziemu nie wolno tak e podejmowa innego zaj cia ani sposobu zarobkowania, które przeszkadza oby w
pe nieniu obowi zków s dziego, mog o os abia zaufanie do jego bezstronno ci lub przynie ujm godno ci urz du

dziego.
§ 3. S dzia nie mo e:

1) by cz onkiem zarz du, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spó ki prawa handlowego,
2) by cz onkiem zarz du, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spó dzielni,
3) by cz onkiem zarz du fundacji prowadz cej dzia alno gospodarcz ,
4) posiada w spó ce prawa handlowego wi cej ni 10% akcji lub udzia y przedstawiaj ce wi cej ni 10% kapita u

zak adowego,
5) prowadzi dzia alno ci gospodarczej na w asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a tak e zarz dza tak

dzia alno ci lub by przedstawicielem b pe nomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia alno ci.
§ 4. O zamiarze podj cia dodatkowego zatrudnienia, o którym mowa w § 1, a tak e o podj ciu innego zaj cia lub

sposobu zarobkowania, s dzia s du apelacyjnego oraz s dzia s du okr gowego zawiadamia prezesa w ciwego s du,
a prezesi tych s dów - Ministra Sprawiedliwo ci. S dzia s du rejonowego kieruje zawiadomienie, o którym mowa w
zdaniu pierwszym, do prezesa w ciwego s du okr gowego.

§ 5. Prezes w ciwego s du w stosunku do s dziego, a Minister Sprawiedliwo ci w stosunku do prezesa s du
apelacyjnego i prezesa s du okr gowego wydaje decyzj o sprzeciwie wobec zamiaru podj cia zatrudnienia na
stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w szkole wy szej, je eli uzna, e b dzie ono
przeszkadza o w pe nieniu obowi zków s dziego, oraz wobec podejmowania lub kontynuowania innego zaj cia, które
przeszkadza w pe nieniu obowi zków s dziego, os abia zaufanie do jego bezstronno ci lub przynosi ujm godno ci



Prawo o ustroju … Dz.U.2001.98.1070 wersja: 2011-01-02 -

System Informacji Prawnej Lex (Lex dla Samorz du Terytorialnego) 18/2011

urz du s dziego.
§ 6. Je eli prezes s du sprzeciwi si podj ciu przez s dziego dodatkowego zatrudnienia lub zaj cia, o których

mowa w § 4, spraw , na wniosek s dziego, rozstrzyga kolegium w ciwego s du.

Art. 87. § 1. S dziowie s obowi zani do z enia o wiadczenia o swoim stanie maj tkowym. O wiadczenie o stanie
maj tkowym dotyczy maj tku odr bnego oraz obj tego ma sk wspólno ci maj tkow . O wiadczenie to powinno
zawiera w szczególno ci informacje o posiadanych zasobach pieni nych, nieruchomo ciach, udzia ach i akcjach w
spó kach prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez s dziego albo jego ma onka od Skarbu Pa stwa albo innej
pa stwowej lub samorz dowej osoby prawnej mieniu, które podlega o zbyciu w drodze przetargu.

§ 1a. (137) wiadczenie, o którym mowa w § 1, sk ada si w dwóch egzemplarzach.
§ 2. O wiadczenie, o którym mowa w § 1, s dziowie sk adaj ciwemu terytorialnie prezesowi s du apelacyjnego.
§ 3. (138) Analizy danych zawartych w o wiadczeniu, o którym mowa w § 1, dokonuje w ciwe kolegium s du

apelacyjnego w terminie do dnia 30 czerwca ka dego roku i przedstawia jej wyniki zgromadzeniu ogólnemu dziów
du apelacyjnego.

§ 4. Prezesi s dów apelacyjnych sk adaj wiadczenie, o którym mowa w § 1, Krajowej Radzie S downictwa, która
dokonuje analizy zawartych w nim danych w terminie do dnia 30 czerwca ka dego roku.

§ 5. O wiadczenie, o którym mowa w § 1, sk ada si przed obj ciem urz du s dziego, a nast pnie co roku do dnia
31 marca, wed ug stanu na dzie 31 grudnia roku poprzedniego, a tak e w dniu opuszczenia urz du.

§ 6. (139) Informacje zawarte w o wiadczeniu, o którym mowa w § 1, stanowi tajemnic prawnie chronion i
podlegaj ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajno ci "zastrze one" okre lonej w przepisach o
ochronie informacji niejawnych, chyba e s dzia, który z wiadczenie, wyrazi pisemn zgod na ich ujawnienie. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach podmiot uprawniony, zgodnie z § 2 lub § 4, do odebrania o wiadczenia mo e je
ujawni pomimo braku zgody sk adaj cego o wiadczenie.

§ 7. O wiadczenie, o którym mowa w § 1, przechowuje si przez sze lat.
§ 8. (140) Jeden egzemplarz o wiadczenia o stanie maj tkowym podmiot uprawniony do odebrania o wiadczenia

zgodnie z § 2 lub § 4 przekazuje do urz du skarbowego w ciwego ze wzgl du na miejsce zamieszkania s dziego.
ciwy urz d skarbowy jest uprawniony do analizy danych zawartych w o wiadczeniu, w tym równie do porównania

jego tre ci z tre ci uprzednio z onych o wiadcze oraz rocznych zezna podatkowych (PIT). Je eli wynik analizy
budzi uzasadnione w tpliwo ci co do legalno ci pochodzenia maj tku ujawnionego w o wiadczeniu, urz d skarbowy
kieruje spraw do w ciwego post powania, prowadzonego na podstawie odr bnych przepisów.

Art. 88. Do z enia o wiadczenia, o którym mowa w art. 87 § 1, stosuje si odpowiednio formularz okre lony
przepisami o ograniczeniu prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez osoby pe ni ce funkcje publiczne.

Art. 89. § 1. dania, wyst pienia i za alenia w sprawach zwi zanych z pe nionym urz dem s dzia mo e wnosi
tylko w drodze s bowej. W takich sprawach s dzia nie mo e zwraca si do instytucji i osób postronnych ani podawa
tych spraw do wiadomo ci publicznej.

§ 2. W sprawach o roszczenia ze stosunku s bowego s dziemu przys uguje droga s dowa.

Art. 90. S dzia s du rejonowego i s dzia s du okr gowego jest obowi zany niezw ocznie zawiadomi prezesa s du
okr gowego, s dzia s du apelacyjnego i prezes s du okr gowego - prezesa s du apelacyjnego, a prezes s du
apelacyjnego - Ministra Sprawiedliwo ci o tocz cej si sprawie s dowej, w której wyst puje jako strona lub uczestnik
post powania.

Art. 91. § 1. (141) Wysoko wynagrodzenia s dziów, zajmuj cych równorz dne stanowiska s dziowskie, ró nicuje
sta pracy lub pe nione funkcje.

§ 1a. (142) (uchylony).
§ 1b. (143) (uchylony).
§ 1c. (144) Podstaw ustalenia wynagrodzenia zasadniczego s dziego w danym roku stanowi przeci tne

wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, og aszane w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski" przez Prezesa G ównego Urz du Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z pó n. zm.), z
zastrze eniem § 1d.

§ 1d. (145) Je eli przeci tne wynagrodzenie, o którym mowa w § 1c, jest ni sze od przeci tnego wynagrodzenia
og oszonego za drugi kwarta roku poprzedzaj cego - przyjmuje si podstaw ustalenia wynagrodzenia zasadniczego

dziego w dotychczasowej wysoko ci.
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§ 2. (146) Wynagrodzenie zasadnicze s dziego okre la si w stawkach, których wysoko ustala si z zastosowaniem
mno ników podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, o której mowa w § 1c. Stawki wynagrodzenia
zasadniczego na poszczególnych stanowiskach s dziowskich oraz mno niki, s ce do ustalenia wysoko ci
wynagrodzenia zasadniczego s dziów w poszczególnych stawkach, okre la za cznik do ustawy.

§ 2a-5. (147) (uchylone).
§ 6. (148) W zwi zku z pe nion funkcj dziemu przys uguje dodatek funkcyjny.
§ 7. Wynagrodzenie s dziów ró nicuje ponadto dodatek za d ugoletni prac , wynosz cy, pocz wszy od szóstego

roku pracy, 5% wynagrodzenia zasadniczego i wzrastaj cy po ka dym roku o 1%, a do osi gni cia 20% wynagrodzenia
zasadniczego.

§ 8. (149) Minister Sprawiedliwo ci, po zasi gni ciu opinii Krajowej Rady S downictwa, okre li, w drodze
rozporz dzenia, funkcje z tytu u których przys uguj dziom dodatki funkcyjne oraz sposób ustalania tych dodatków,
bior c pod uwag rodzaj funkcji, wielko jednostki organizacyjnej oraz zakres obowi zków.

§ 9. Od wynagrodzenia s dziów nie odprowadza si sk adek na ubezpieczenie spo eczne.
§ 10. W razie rozwi zania albo wyga ni cia stosunku s bowego s dziego w sposób, o którym mowa w art. 68, od

wynagrodzenia wyp aconego s dziemu w okresie s by, od którego nie odprowadzano sk adki na ubezpieczenie
spo eczne, przekazuje si sk adk do Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych, przewidzian za ten okres w przepisach o
ubezpieczeniu spo ecznym.

§ 11. Sk adka na ubezpieczenie spo eczne, o której mowa w § 10, podlega waloryzacji:
1) za okres do 31 grudnia 1998 r. wska nikiem wzrostu p ac wynikaj cym ze wzrostu prognozowanego przeci tnego

wynagrodzenia, okre lanego corocznie w ustawie bud etowej, które stanowi o podstaw do ustalania rodków i
limitów na wynagrodzenia s dziów,

2) za okres od 1 stycznia 1999 r. wska nikiem waloryzacji sk adek okre lonym na podstawie przepisów o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo ecznych.
§ 12. Przy obliczaniu kwoty nale nych sk adek, waloryzowanych na podstawie § 11 pkt 2, stosuje si odpowiednio

art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spo ecznych (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).

Art. 91a. (150) §1. S dziemu obejmuj cemu stanowisko w s dzie rejonowym przys uguje wynagrodzenie zasadnicze
w stawce pierwszej. S dziemu obejmuj cemu stanowisko w s dzie okr gowym przys uguje wynagrodzenie zasadnicze w
stawce czwartej, a je eli na ni szym stanowisku otrzymywa ju wynagrodzenie w stawce czwartej albo pi tej -
przys uguje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio, pi tej albo szóstej. S dziemu obejmuj cemu
stanowisko w s dzie apelacyjnym przys uguje wynagrodzenie zasadnicze w stawce siódmej, a je eli na ni szym
stanowisku otrzymywa ju wynagrodzenie w stawce siódmej albo ósmej - przys uguje mu wynagrodzenie zasadnicze w
stawce, odpowiednio, ósmej albo dziewi tej.

§ 2. Je eli przed obj ciem stanowiska s dziowskiego s dzia zajmowa inne, odpowiednio równorz dne, stanowisko
dziowskie lub prokuratorskie, na obejmowanym stanowisku przys uguje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce nie

ni szej od stawki, w której przys ugiwa o mu na stanowisku zajmowanym poprzednio.
§ 3. Wynagrodzenie zasadnicze s dziego okre la si w stawce bezpo rednio wy szej po up ywie kolejnych pi ciu lat

pracy na danym stanowisku s dziowskim.
§ 4. Do okresu pracy na stanowisku s dziego s du rejonowego dolicza si okres powierzenia pe nienia czynno ci

dziowskich na stanowisku asesora s dowego.
§ 5. S dziemu, któremu z chwil obj cia stanowiska w s dzie okr gowym przys ugiwa o wynagrodzenie zasadnicze

w stawce czwartej albo pi tej, a tak e s dziemu, któremu z chwil obj cia stanowiska w s dzie apelacyjnym
przys ugiwa o wynagrodzenie zasadnicze w stawce siódmej albo ósmej, do okresu pracy niezb dnego do uzyskania
wynagrodzenia w stawce bezpo rednio wy szej zalicza si okres pracy na stanowisku bezpo rednio ni szym, w którym

dziemu przys ugiwa o wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio, trzeciej albo czwartej, szóstej albo siódmej.
§ 6. Okres pracy, o którym mowa w § 3, ulega wyd eniu o trzy lata w razie ukarania s dziego w tym czasie kar

dyscyplinarn , dwukrotnego wytkni cia uchybienia, o którym mowa w art. 40, lub dwukrotnego zwrócenia uwagi w trybie
okre lonym w art. 37 § 4.

Art. 92. § 1. S dziemu przys uguje corocznie urlop dodatkowy w wymiarze:
1) sze ciu dni roboczych - po dziesi ciu latach pracy,
2) dwunastu dni roboczych - po pi tnastu latach pracy.

§ 2. (151) Do okresu pracy, od którego zale y wymiar urlopu dodatkowego, wlicza si wszystkie okresy zatrudnienia w
dzie lub prokuraturze na stanowiskach: asesorów, s dziów i prokuratorów, w Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa stwa
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na stanowiskach: prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa stwa, a tak e
okresy wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego lub zajmowania samodzielnego stanowiska w organach w adzy
publicznej, z którym zwi zana by a praktyka prawnicza, oraz inne okresy zatrudnienia, je eli z tego tytu u przys ugiwa
zwi kszony wymiar urlopu.

§ 3. S dziemu przys uguje gratyfikacja jubileuszowa w wysoko ci:
1) po dwudziestu latach pracy - 100% wynagrodzenia miesi cznego,
2) po dwudziestu pi ciu latach pracy - 150% wynagrodzenia miesi cznego,
3) po trzydziestu latach pracy - 200% wynagrodzenia miesi cznego,
4) po trzydziestu pi ciu latach pracy - 250% wynagrodzenia miesi cznego,
5) po czterdziestu latach pracy - 350% wynagrodzenia miesi cznego,
6) po czterdziestu pi ciu latach pracy - 400% wynagrodzenia miesi cznego.

§ 4. Do okresu pracy uprawniaj cego do gratyfikacji jubileuszowej wlicza si wszystkie poprzednie zako czone
okresy zatrudnienia oraz inne okresy, je eli z mocy odr bnych przepisów podlegaj one wliczeniu do okresu pracy, od
którego zale uprawnienia pracownicze.

§ 5. Do obliczania i wyp acania gratyfikacji jubileuszowej stosuje si odpowiednio przepisy dotycz ce nagród
jubileuszowych, o których mowa w przepisach o pracownikach urz dów pa stwowych.

Art. 93. § 1. S dziemu mo na udzieli atnego urlopu dla poratowania zdrowia.
§ 2. Urlop dla poratowania zdrowia nie mo e przekracza sze ciu miesi cy i nie mo e by udzielony, je eli s dzia

nie pe ni by przez okres roku z powodu choroby.
§ 3. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela Minister Sprawiedliwo ci.

Art. 94. § 1. W okresie nieobecno ci w pracy z powodu choroby s dzia otrzymuje wynagrodzenie, nie d ej jednak
ni przez okres roku.

§ 2. W razie niemo no ci wykonywania pracy z innych przyczyn, uprawniaj cych do uzyskania wiadcze ,
okre lonych w przepisach o wiadczeniach pieni nych z ubezpieczenia spo ecznego, s dziemu przys uguje
wynagrodzenie w wysoko ci wiadcze pieni nych z ubezpieczenia spo ecznego, przez okres przewidziany w tych
przepisach.

§ 3. Za inn usprawiedliwion nieobecno w pracy s dziemu przys uguje wynagrodzenie.
§ 4. W przypadkach, w których pracownikom podlegaj cym ubezpieczeniu spo ecznemu przys uguj zasi ki

niezale nie od prawa do wynagrodzenia, s dziemu przys uguje wiadczenie pieni ne w wysoko ci zasi ku z
ubezpieczenia spo ecznego.

Art. 94a. (152) § 1. S dziemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, dozna sta ego lub
ugotrwa ego uszczerbku na zdrowiu, przys uguje jednorazowe odszkodowanie.

§ 2. Cz onkom rodziny s dziego, który zmar wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przys uguje
jednorazowe odszkodowanie. Odszkodowanie to przys uguje równie w razie mierci w nast pstwie wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej s dziego w stanie spoczynku, który zmar uznany za trwale niezdolnego do pe nienia
obowi zków s dziego wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

§ 3. Jednorazowe odszkodowanie i jego zwi kszenie, a tak e jednorazowe odszkodowanie dla cz onków rodziny
dziego lub s dziego w stanie spoczynku, ustala si na zasadach i w wysoko ci okre lonej w ustawie z dnia 30

pa dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo ecznym z tytu u wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199,
poz. 1673 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217).

§ 4. Odszkodowanie przewidziane w niniejszym artykule przys uguje niezale nie od innych wiadcze okre lonych w
ustawie.

§ 5. Skarb Pa stwa pokrywa koszty skutków wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, zwi zane ze
wiadczeniami zdrowotnymi z zakresu stomatologii i szczepie ochronnych, na które s dzia zosta skierowany przez

lekarza orzecznika Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych na wniosek lekarza prowadz cego, a nierefundowane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie odr bnych przepisów. Skarb Pa stwa pokrywa tak e koszty przedmiotów
ortopedycznych w wysoko ci udzia u w asnego ubezpieczonego, okre lonego w przepisach o ubezpieczeniu zdrowotnym.

Art. 94b. (153) § 1. Oceny uszczerbku na zdrowiu oraz jego zwi zku z wypadkiem przy pracy lub chorob zawodow ,
a tak e ustalenia zwi zku mierci s dziego lub s dziego w stanie spoczynku z takim wypadkiem lub chorob dokonuje,
w formie orzeczenia, lekarz orzecznik Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych. Koszty badania i wydania orzeczenia pokrywa
Skarb Pa stwa ze rodków pozostaj cych w dyspozycji Ministra Sprawiedliwo ci.

§ 2. Orzeczenie, o którym mowa w § 1, lekarz orzecznik Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych dor cza
zainteresowanemu s dziemu albo cz onkom rodziny zmar ego s dziego, albo zmar ego s dziego w stanie spoczynku
oraz prezesowi s du apelacyjnego w ciwemu do wydania decyzji, o której mowa w § 4, lub Ministrowi Sprawiedliwo ci.
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§ 3. Jednorazowe odszkodowanie przyznaje si na wniosek s dziego, a w razie mierci s dziego lub s dziego w
stanie spoczynku - na wniosek uprawnionych cz onków jego rodziny. Z wnioskiem o przyznanie wiadczenia mo e
równie wyst pi kolegium w ciwego s du.

§ 4. Jednorazowe odszkodowanie przyznaje lub odmawia przyznania oraz ustala jego wysoko , w drodze decyzji, a
tak wiadczenie to wyp aca:
1) prezes w ciwego s du apelacyjnego - z tytu u wypadku przy pracy lub choroby zawodowej s dziego s du

rejonowego, okr gowego i apelacyjnego,
2) Minister Sprawiedliwo ci - z tytu u wypadku przy pracy lub choroby zawodowej prezesa s du apelacyjnego oraz

dziego delegowanego do wykonywania czynno ci w Ministerstwie Sprawiedliwo ci.
§ 5. Decyzj , o której mowa w § 4, prezes s du apelacyjnego lub Minister Sprawiedliwo ci wydaje w ci gu 14 dni od

dnia:
1) otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika,
2) wyja nienia ostatniej okoliczno ci niezb dnej do wydania decyzji.

§ 6. Jednorazowe odszkodowanie wyp aca si z urz du w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji, o której mowa w §
4.

§ 7. Od decyzji, o której mowa w § 4, s dziemu lub uprawnionym cz onkom rodziny s dziego lub s dziego w stanie
spoczynku, przys uguje odwo anie do s du okr gowego - s du pracy i ubezpiecze spo ecznych. Do post powania w
tych sprawach stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu post powania cywilnego o post powaniu w sprawach z zakresu
ubezpiecze spo ecznych.

§ 8. W zakresie nieuregulowanym ustaw , do wypadków przy pracy i chorób zawodowych s dziego stosuje si
odpowiednio przepisy dotycz ce pracowników okre lone w ustawie, o której mowa w art. 94a § 3.

Art. 94c. (154) §1. Prezes s du, oraz na jego wniosek Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych, s uprawnieni do
kontrolowania prawid owo ci wykorzystywania przez s dziego zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu choroby
zgodnie z jego celem.

§ 2. Na wniosek prezesa s du Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych jest uprawniony do kontrolowania prawid owo ci i
zasadno ci udzielenia s dziom zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu choroby.

§ 3. S dzia wykonuj cy w okresie orzeczonej niezdolno ci do pracy prac zarobkow , w tym w sposób okre lony w
art. 86 § 1 i 2, lub wykorzystuj cy zwolnienie lekarskie od pracy z powodu choroby niezgodnie z jego celem traci prawo
do wynagrodzenia za ca y okres tego zwolnienia.

§ 4. S dzia traci prawo do wynagrodzenia w razie odmowy poddania si badaniom kontrolnym lub w razie
niedostarczenia dokumentacji medycznej lekarzowi orzecznikowi Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych od dnia
nast puj cego po up ywie wyznaczonego terminu badania lub po up ywie wyznaczonego terminu dostarczenia
dokumentacji medycznej. Utrat wynagrodzenia stwierdza prezes s du.

§ 5. Koszty post powa kontrolnych pokrywa Skarb Pa stwa ze rodków pozostaj cych w dyspozycji Ministra
Sprawiedliwo ci.

§ 6. W zakresie dotycz cym kontrolowania prawid owo ci wykorzystania zwolnienia lekarskiego, kontrolowania
prawid owo ci zwolnienia lekarskiego, zasad utraty prawa do wynagrodzenia, o których mowa w § 1, 2 i 4 stosuje si
odpowiednio przepisy o wiadczeniach pieni nych z ubezpieczenia spo ecznego w razie choroby i macierzy stwa.

Art. 95. § 1. S dzia powinien mieszka w miejscowo ci b cej siedzib du, w którym pe ni s .
§ 2. (155) Prezes s du okr gowego w stosunku do s dziego s du rejonowego oraz s dziego s du okr gowego,

prezes s du apelacyjnego w stosunku do s dziego tego s du, a Minister Sprawiedliwo ci w stosunku do prezesa s du
okr gowego i prezesa s du apelacyjnego, w uzasadnionych przypadkach, mo e wyrazi zgod na zamieszkanie

dziego w innej miejscowo ci.
§ 3. (156) W razie uzyskania zgody, o której mowa w § 2, s dziemu przys uguje zwrot kosztów przejazdu z miejsca

zamieszkania do siedziby s du, ustalonych na zasadach obowi zuj cych przy ustalaniu wysoko ci nale no ci
przys uguj cych pracownikom z tytu u podró y s bowej na obszarze kraju. Zwrot kosztów jednak nie przys uguje, je eli
zmiana miejsca s bowego nast pi a w wyniku orzeczenia kary dyscyplinarnej wymienionej w art. 109 § 1 pkt 4 oraz
orzeczenia s du dyscyplinarnego o przeniesieniu s dziego na inne miejsce s bowe ze wzgl du na powag stanowiska.

Art. 96. (157) § 1. S dziemu mo e by przyznana, jako po yczka, pomoc finansowa na zaspokojenie jego potrzeb
mieszkaniowych.

§ 2. (158) rodki na pomoc finansow , o której mowa w § 1, stanowi do 6 % rocznego funduszu wynagrodze
osobowych s dziów.

§ 3. Minister Sprawiedliwo ci, w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw finansów publicznych, okre li, w
drodze rozporz dzenia, sposób planowania i wykorzystywania rodków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
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dziów oraz warunki przyznawania pomocy, o której mowa w § 1, z uwzgl dnieniem zaanga owania rodków w asnych
dziego, udzia u kolegiów s dów w przyznawaniu pomocy oraz zasady racjonalno ci gospodarowania rodkami oraz

przy przyj ciu zasady, e w razie rozwi zania albo wyga ni cia stosunku s bowego s dziego w sposób, o którym
mowa w art. 68, po yczka podlega zwrotowi wraz z oprocentowaniem w wysoko ci obowi zuj cej przy powszechnie
dost pnych kredytach bankowych.

Art. 97. § 1. W razie powo ania s dziego do niezawodowej s by wojskowej, jego prawa i obowi zki s bowe
ulegaj zawieszeniu na czas trwania s by. S dzia zachowuje jednak swoje stanowisko i prawo do wynagrodzenia, a
czas s by wojskowej wlicza si do okresu stosunku s bowego na stanowisku s dziego.

§ 2. Inne szczególne uprawnienia zwi zane ze stosunkiem s bowym s dziego powo anego do czynnej s by
wojskowej i zwolnionego z tej s by normuj przepisy o powszechnym obowi zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej lub
przepisy o s bie wojskowej nierzy zawodowych.

§ 3. S dzia powo any do niezawodowej s by wojskowej odbywa j w organach s downictwa wojskowego.

Art. 98. § 1. S dziemu ubiegaj cemu si o mandat pos a albo senatora, albo radnego udziela si urlopu bezp atnego
na czas kampanii wyborczej.

§ 2. S dzia, który zosta mianowany, powo any lub wybrany do pe nienia funkcji w organach pa stwowych,
samorz du terytorialnego, w s bie dyplomatycznej, konsularnej lub w organach organizacji mi dzynarodowych oraz
ponadnarodowych dzia aj cych na podstawie umów mi dzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolit Polsk ,
jest obowi zany zrzec si niezw ocznie swojego urz du, chyba e przechodzi w stan spoczynku.

§ 3. S dzia, który zrzek si urz du z przyczyn okre lonych w § 2, mo e powróci na urz d s dziego i poprzednio
zajmowane stanowisko, je eli przerwa w pe nieniu obowi zków s dziego nie przekracza dziewi ciu lat, chyba e pe ni
funkcje s dziowskie lub prokuratorskie w mi dzynarodowych lub ponadnarodowych organach s dowych.

§ 4. W przypadku przewidzianym w § 3, Krajowa Rada S downictwa, z inicjatywy zainteresowanego, przedstawia
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powo anie by ego s dziego na urz d s dziego, chyba e nie spe nia
on warunków wymaganych do powo ania na urz d s dziego. Po powo aniu na urz d, s dziemu wyznacza si poprzednio
zajmowane stanowisko i miejsce s bowe, niezale nie od liczby stanowisk s dziowskich w danym s dzie.

§ 5. W razie odmowy przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku, o którym mowa w § 4,
zainteresowanemu s y skarga do S du Najwy szego.

§ 6. Przepisów § 2-5 nie stosuje si do powo ania s dziego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwo ci. W takim przypadku, na okres pe nienia tego stanowiska, s dziego deleguje si do Ministerstwa
Sprawiedliwo ci na zasadach okre lonych w art. 77 § 1.

Art. 99. S dzia w stanie spoczynku mo e u ywa dotychczasowego tytu u z dodaniem wyrazów "w stanie
spoczynku".

Art. 100. § 1. S dziemu, który zosta przeniesiony w stan spoczynku, w razie zmiany ustroju s dów lub zmiany
granic okr gów s dowych, przys uguje do czasu osi gni cia wieku 65 lat uposa enie w wysoko ci wynagrodzenia
pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku.

§ 2. S dziemu przechodz cemu lub przeniesionemu w stan spoczynku z powodu wieku, choroby lub utraty si
przys uguje uposa enie w wysoko ci 75% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wys ug lat, pobieranych na
ostatnio zajmowanym stanowisku.

§ 3. (159) Uposa enie, o którym mowa w § 1 i 2, podwy sza si stosownie do zmian wysoko ci wynagrodze
zasadniczych s dziów czynnych zawodowo.

§ 4. S dziemu przechodz cemu w stan spoczynku przys uguje jednorazowa odprawa w wysoko ci
sze ciomiesi cznego wynagrodzenia, z wyj tkiem przypadku, o którym mowa w § 1. W takim przypadku s dzia w stanie
spoczynku otrzymuje jednorazow odpraw z chwil osi gni cia wieku, o którym mowa w § 1.

§ 5. Z tytu u pracy na stanowisku s dziego nie przys uguje prawo do emerytury lub renty z Funduszu Ubezpiecze
Spo ecznych, z zastrze eniem przypadków, o których mowa w art. 91 § 10.

§ 6. W razie zbiegu prawa do uposa enia w stanie spoczynku z prawem do emerytury lub renty z Funduszu
Ubezpiecze Spo ecznych, wyp aca si wy cznie uposa enie, z zastrze eniem § 7.

§ 6a. (160) Je eli zbieg praw, o którym mowa w § 6, dotyczy s dziego przechodz cego lub przeniesionego w stan
spoczynku zgodnie z § 2, który jest cz onkiem otwartego funduszu emerytalnego, rodki zgromadzone na rachunku w
tym funduszu otwarty fundusz emerytalny przekazuje za po rednictwem Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych na dochody
bud etu pa stwa.

§ 7. Je eli zbieg praw, o którym mowa w § 6, dotyczy s dziego w stanie spoczynku, który do chwili przej cia w stan
spoczynku by zatrudniony na podstawie powo ania na stanowisko s dziowskie w niepe nym wymiarze czasu pracy
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stosownie do art. 62, wyp aca si emerytur oraz uposa enie, z tym jednak, e wyp at uposa enia ogranicza si w taki
sposób, aby suma emerytury i uposa enia nie przekracza a wysoko ci ca ego uposa enia s dziego w stanie spoczynku,
jakie by otrzymywa , gdyby nie zosta powo any w po owie wymiaru czasu pracy.

§ 8. Wynagrodzenie z tytu u pracy na stanowisku s dziego oraz uposa enie przys uguj ce w stanie spoczynku jest
osi ganiem przychodu powoduj cym zawieszenie prawa do emerytury lub renty albo zmniejszenie tych wiadcze , w
rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo ecznych. Prezes w ciwego s du i s dzia
uprawniony do wiadcze z Funduszu Ubezpiecze Spo ecznych s obowi zani do powiadamiania organu rentowego o
osi ganiu wynagrodzenia albo uposa enia i jego wysoko ci, na zasadach i w terminach okre lonych w przepisach o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo ecznych.

Art. 101. § 1. W razie mierci s dziego jego rodzinie przys uguje odprawa po miertna na zasadach przewidzianych
w Kodeksie pracy dla rodzin pracowników.

§ 2. W razie mierci s dziego albo s dziego w stanie spoczynku lub cz onka jego rodziny, osobie, która pokry a
koszty pogrzebu, przys uguje wiadczenie pieni ne w wysoko ci i na zasadach okre lonych dla zasi ku pogrzebowego z
ubezpieczenia spo ecznego.

§ 3. Przepis § 2 stosuje si odpowiednio w razie mierci osoby pobieraj cej uposa enie rodzinne albo cz onka
rodziny tej osoby.

§ 4. W razie zbiegu prawa do wiadczenia, o którym mowa w § 2 i 3, z prawem do zasi ku pogrzebowego z
ubezpieczenia spo ecznego, przys uguje prawo do jednego ze wiadcze , wybranego przez uprawnionego.

Art. 102. § 1. W razie mierci s dziego albo s dziego w stanie spoczynku, cz onkom jego rodziny, spe niaj cym
warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w my l przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze
Spo ecznych, przys uguje uposa enie rodzinne w wysoko ci:
1) dla jednej osoby uprawnionej - 85%,
2) dla dwóch osób uprawnionych - 90%,
3) dla trzech lub wi cej osób uprawnionych - 95%

- podstawy wymiaru.
§ 2. Podstaw wymiaru uposa enia rodzinnego przys uguj cego rodzinie stanowi:

1) w przypadku rodziny zmar ego s dziego w stanie spoczynku - uposa enie, jakie przys ugiwa o w chwili mierci
zmar emu s dziemu w stanie spoczynku, z zastrze eniem pkt 2,

2) w przypadku rodziny zmar ego s dziego albo zmar ego s dziego w stanie spoczynku przeniesionego na podstawie
art. 100 § 1 - uposa enie, jakie przys ugiwa oby mu w chwili mierci zgodnie z art. 100 § 2.
§ 3. Do uposa enia, o którym mowa w § 1, stosuje si odpowiednio art. 100 § 3.
§ 4. W razie zbiegu prawa do uposa enia rodzinnego z prawem do emerytury lub renty, na wniosek uprawnionego,

przys uguje albo uposa enie rodzinne, albo emerytura lub renta.
§ 5. (161) Do uposa enia rodzinnego przys uguje dodatek dla sierot zupe nych w wysoko ci i na zasadach okre lonych

w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo ecznych.

Art. 103. Minister Sprawiedliwo ci, w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw pracy, okre li, w drodze
rozporz dzenia, szczegó owe zasady i tryb ustalania i wyp acania uposa oraz uposa rodzinnych s dziom w stanie
spoczynku i cz onkom ich rodzin oraz terminy przekazania do Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych sk adek, o których
mowa w art. 91 § 10 i 11, maj c na wzgl dzie w szczególno ci konieczno zapewnienia osobom uprawnionym ci ci
róde utrzymania oraz udogodnie w odbiorze uposa i uposa rodzinnych.

Art. 104. § 1. S dzia w stanie spoczynku jest obowi zany dochowa godno ci s dziego.
§ 2. Za uchybienie godno ci s dziego po przej ciu w stan spoczynku oraz uchybienie godno ci urz du s dziego w

okresie pe nienia s by s dzia w stanie spoczynku odpowiada dyscyplinarnie.
§ 3. Do odpowiedzialno ci dyscyplinarnej s dziów w stanie spoczynku stosuje si odpowiednio przepisy o

odpowiedzialno ci dyscyplinarnej s dziów, z tym e zamiast kar przewidzianych dla s dziów s d dyscyplinarny orzeka
kary:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia waloryzacji uposa enia na okres od jednego roku do trzech lat,
4) pozbawienia prawa do stanu spoczynku wraz z prawem do uposa enia.

§ 4. Skazanie s dziego w stanie spoczynku prawomocnym wyrokiem s du na pozbawienie praw publicznych za
przest pstwo pope nione po przej ciu w stan spoczynku, jak równie przed przej ciem w stan spoczynku, lub
prawomocne orzeczenie kary wydalenia ze s by, za przewinienie pope nione, w tym przed przej ciem w stan
spoczynku, powoduje utrat uprawnie do stanu spoczynku i uposa enia s dziego oraz uposa enia rodzinnego cz onków
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jego rodziny.
§ 5. W razie orzeczenia kary wymienionej w § 3 pkt 4, lub w przypadkach przewidzianych w § 4, s dzia pozbawiony

prawa do stanu spoczynku i uposa enia albo cz onek jego rodziny pozbawiony prawa do uposa enia rodzinnego nabywa
prawo do emerytury lub renty, je eli spe nia warunki okre lone w przepisach o ubezpieczeniu spo ecznym.

Art. 105. (162) §1. Do s dziów w stanie spoczynku stosuje si odpowiednio art. 84 § 3, art. 86 i 96.
§ 2. S dzia w stanie spoczynku mo e jednak wykonywa w s dzie albo w Ministerstwie Sprawiedliwo ci funkcj

wizytatora. W takim przypadku s dziego w stanie spoczynku zatrudnia si na podstawie umowy cywilnoprawnej, za
wynagrodzeniem nie wy szym ni stawka dodatku funkcyjnego dla wizytatora, w maksymalnej wysoko ci, powi kszona o
sk adk na ubezpieczenie spo eczne, a w razie wykonywania tej funkcji w Ministerstwie Sprawiedliwo ci, wynagrodzenie
to mo e by podwy szone o wysoko dodatku, o którym mowa w art. 78 § 3. Przepisy art. 77 § 5 i art. 94a i 94b stosuje
si odpowiednio.

Art. 106. W razie utraty uprawnie do stanu spoczynku i uposa enia w przypadkach, o których mowa w art. 104 § 5,
stosuje si odpowiednio przepisy art. 91 § 10 i 11.

Rozdzia  3

Odpowiedzialno dyscyplinarna s dziów

Art. 107. § 1. Za przewinienia s bowe, w tym za oczywist i ra obraz przepisów prawa i uchybienia godno ci
urz du (przewinienia dyscyplinarne), s dzia odpowiada dyscyplinarnie.

§ 2. S dzia odpowiada dyscyplinarnie tak e za swoje post powanie przed obj ciem stanowiska, je eli przez nie
uchybi obowi zkowi piastowanego wówczas urz du pa stwowego lub okaza si niegodnym urz du s dziego.

Art. 108. § 1. Po up ywie trzech lat od chwili czynu nie mo na wszcz post powania dyscyplinarnego.
§ 2. W razie wszcz cia post powania dyscyplinarnego przed up ywem terminu, o którym mowa w § 1, przedawnienie

dyscyplinarne nast puje z up ywem pi ciu lat od chwili czynu. Je eli jednak przed up ywem terminu, o którym mowa w §
1, sprawa nie zosta a prawomocnie zako czona, s d dyscyplinarny orzeka o pope nieniu przewinienia dyscyplinarnego,
umarzaj c post powanie w zakresie wymierzenia kary dyscyplinarnej.

§ 3. W zakresie odpowiedzialno ci dyscyplinarnej za wykroczenie przedawnienie dyscyplinarne nast puje
jednocze nie z przedawnieniem przewidzianym dla wykrocze .

§ 4. Je eli jednak przewinienie dyscyplinarne zawiera znamiona przest pstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie
mo e nast pi wcze niej ni przedawnienie przewidziane w przepisach Kodeksu karnego.

Art. 109. § 1. Karami dyscyplinarnymi s :
1) upomnienie,
2) nagana,
3) usuniecie z zajmowanej funkcji,
4) przeniesienie na inne miejsce s bowe,
5) z enie s dziego z urz du.

§ 2. S d mo e poda prawomocne orzeczenie dyscyplinarne do wiadomo ci publicznej.
§ 3. Wymierzenie kary okre lonej w § 1 pkt 3 lub 4 poci ga za sob pozbawienie mo liwo ci awansowania na

wy sze stanowisko s dziowskie przez okres pi ciu lat, niemo no udzia u w tym okresie w kolegium s du, orzekania w
dzie dyscyplinarnym oraz uzyskania utraconej funkcji.

§ 4. Wymierzenie kary okre lonej w § 1 pkt 5 poci ga za sob utrat mo liwo ci ponownego powo ania ukaranego
do pe nienia urz du na stanowisku s dziowskim.

§ 5. W przypadku przewinienia dyscyplinarnego lub wykroczenia mniejszej wagi, s d dyscyplinarny mo e odst pi
od wymierzenia kary.

Art. 110. § 1. S dami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych s dziów s :
1) w pierwszej instancji - s dy apelacyjne,
2) w drugiej instancji - S d Najwy szy.

§ 2. (163) dy dyscyplinarne s ponadto w ciwe do orzekania w sprawach, o których mowa w art. 37 § 4a, art. 75 §
2 pkt 3 oraz w art. 80-80c.

§ 3. Do rozpoznania spraw wymienionych w § 1 i 2 w ciwy miejscowo jest s d dyscyplinarny, w okr gu którego
pe ni s dzia obj ty post powaniem. Je eli jednak sprawa dotyczy s dziego s du apelacyjnego albo s dziego
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du okr gowego, w ciwy jest inny s d dyscyplinarny wyznaczony, na wniosek rzecznika dyscyplinarnego, przez
Pierwszego Prezesa S du Najwy szego.

§ 4. S dy dyscyplinarne orzekaj w sk adzie trzech s dziów. Do orzekania w s dzie dyscyplinarnym s uprawnieni
wszyscy dziowie danego s du dyscyplinarnego, z wyj tkiem prezesa s du, wiceprezesów s du oraz rzecznika
dyscyplinarnego.

§ 5. S d dyscyplinarny pierwszej instancji mo e orzeka na sesjach wyjazdowych w s dzie okr gowym, na obszarze
ciwo ci którego obwiniony zajmuje stanowisko s dziego, chyba e sprzeciwia si temu dobro wymiaru

sprawiedliwo ci.

Art. 111. (164) Sk ad s du dyscyplinarnego wyznacza si w drodze losowania, z listy wszystkich s dziów danego
du, z tym e w sk adzie s du zasiada przynajmniej jeden s dzia stale orzekaj cy w sprawach karnych. Sk adowi s du

dyscyplinarnego przewodniczy s dzia stale orzekaj cy w sprawach karnych, najstarszy s .

Art. 112. § 1. Uprawnionym oskar ycielem przed s dem dyscyplinarnym, w sprawach s dziów s dów apelacyjnych,
a tak e prezesów oraz wiceprezesów s dów okr gowych, jest rzecznik dyscyplinarny, w sprawach za pozosta ych

dziów - zast pca rzecznika dyscyplinarnego.
§ 2. (165) Rzecznika dyscyplinarnego wybiera, spo ród kandydatów zg oszonych przez zgromadzenia ogólne dziów

dów apelacyjnych, Krajowa Rada S downictwa. Rzecznik dyscyplinarny dzia a przy Krajowej Radzie S downictwa.
Kadencja rzecznika dyscyplinarnego trwa cztery lata.

§ 3. Zgromadzenia wymienione w § 2 wybieraj spo ród s dziów s du apelacyjnego po jednym kandydacie na
rzecznika dyscyplinarnego i wybranych kandydatów zg aszaj Krajowej Radzie S downictwa, najpó niej na trzy miesi ce
przed up ywem kadencji rzecznika dyscyplinarnego albo w ci gu miesi ca po jego ust pieniu.

§ 4. Zast pców rzecznika dyscyplinarnego wybieraj dla ka dej apelacji kolegia s dów apelacyjnych, a dla ka dego
okr gu kolegia s dów okr gowych spo ród s dziów danego s du. Kadencja zast pców rzecznika trwa dwa lata.

§ 5. Rzecznik dyscyplinarny i jego zast pcy s zwi zani wskazaniem organu uprawnionego, w zakresie
przeprowadzenia post powania wyja niaj cego.

§ 6. Rzecznik dyscyplinarny jest uprawniony do przej cia ka dej sprawy prowadzonej przez zast pc rzecznika
dyscyplinarnego, je eli uzna to za uzasadnione interesem wymiaru sprawiedliwo ci.

§ 7. W razie niemo no ci prowadzenia sprawy przez w ciwego zast pc rzecznika dyscyplinarnego, rzecznik
dyscyplinarny wyznaczy do jej prowadzenia zast pc rzecznika dyscyplinarnego z innego okr gu.

§ 8. W razie przeszkód w pe nieniu obowi zków przez rzecznika dyscyplinarnego, jego obowi zki przejmuje
najstarszy s dziowsk zast pca rzecznika dyscyplinarnego, do czasu ustania przeszkody.

§ 9. Do zast pców rzecznika dyscyplinarnego stosuje si odpowiednio przepisy o rzeczniku dyscyplinarnym.

Art. 113. Obwiniony mo e ustanowi obro spo ród s dziów lub adwokatów.

Art. 114. § 1. (166) Rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynno ci dyscyplinarne na danie Ministra Sprawiedliwo ci,
prezesa s du apelacyjnego lub okr gowego oraz kolegium s du apelacyjnego lub okr gowego, Krajowej Rady

downictwa, a tak e z w asnej inicjatywy, po wst pnym wyja nieniu okoliczno ci koniecznych do ustalenia znamion
przewinienia, a tak e z eniu wyja nie przez s dziego, chyba e z enie tych wyja nie nie jest mo liwe.

§ 2. Po przeprowadzeniu post powania, o którym mowa w § 1, je eli zachodz podstawy do wszcz cia
post powania dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny wszczyna post powanie dyscyplinarne i przedstawia s dziemu na
pi mie zarzuty. Jednocze nie w sprawach, o których mowa w art. 110 § 3 zdanie drugie, rzecznik dyscyplinarny zwraca
si do Pierwszego Prezesa S du Najwy szego o wyznaczenie w ciwego s du dyscyplinarnego do rozpoznania sprawy
w pierwszej instancji. Wyznaczenie tego s du powinno nast pi w terminie siedmiu dni.

§ 3. Po przedstawieniu zarzutów obwiniony, w terminie czternastu dni, mo e z wyja nienia i zg osi wnioski o
przeprowadzenie dowodów.

§ 4. Po up ywie terminu, o którym mowa w § 3, a w razie potrzeby po przeprowadzeniu dalszych dowodów, rzecznik
dyscyplinarny sk ada wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej do w ciwego s du dyscyplinarnego. Wniosek
powinien zawiera dok adne okre lenie czynu, który jest przedmiotem post powania, oraz uzasadnienie.

§ 5. Je eli rzecznik dyscyplinarny nie znajduje podstaw do wszcz cia post powania dyscyplinarnego na danie
uprawnionego organu, wydaje postanowienie o odmowie jego wszcz cia. Odpis postanowienia dor cza si organowi,
który z wniosek o wszcz cie post powania, kolegium odpowiednio s du okr gowego lub apelacyjnego i
obwinionemu.

§ 6. (167) W terminie siedmiu dni od dnia dor czenia postanowienia, o którym mowa w § 5, lub postanowienia o
umorzeniu post powania dyscyplinarnego, obwinionemu, organowi, który z wniosek o wszcz cie post powania
dyscyplinarnego i w ciwemu kolegium s y za alenie do s du dyscyplinarnego.
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§ 7. Za alenie powinno by rozpoznane w terminie dwóch tygodni od dnia wniesienia za alenia do s du.

Art. 115. § 1. Po wp yni ciu wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej prezes s du dyscyplinarnego wyznacza
rozpraw .

§ 2. Pomi dzy wp ywem wniosku a terminem rozprawy nie powinno up yn wi cej ni miesi c.
§ 3. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego lub jego obro cy nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.

Art. 116. § 1. Post powanie dyscyplinarne jest jawne.
§ 2. S d dyscyplinarny mo e wy czy jawno post powania dyscyplinarnego ze wzgl du na moralno ,

bezpiecze stwo pa stwa i porz dek publiczny oraz ze wzgl du na ochron ycia prywatnego stron lub inny wa ny
interes prywatny.

§ 3. W razie wy czenia jawno ci post powania dyscyplinarnego orzeczenie og aszane jest publicznie.

Art. 117. Je eli w toku rozprawy ujawni si inne przewinienie, oprócz obj tego wnioskiem o rozpoznanie sprawy
dyscyplinarnej, s d mo e wyda co do tego przewinienia wyrok tylko za zgod rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego
lub jego obro cy; w razie braku zgody rzecznik dyscyplinarny prowadzi w tym zakresie odr bne post powanie
dyscyplinarne.

Art. 118. (168) W razie rozwi zania lub wyga ni cia stosunku s bowego s dziego w toku post powania
dyscyplinarnego, post powanie to toczy si nadal. Je eli obwiniony podj prac w urz dzie pa stwowym, Prokuratorii
Generalnej Skarbu Pa stwa, adwokaturze lub jako radca prawny albo notariusz, s d przesy a wyrok odpowiednio temu
urz dowi, Prezesowi Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa stwa, Naczelnej Radzie Adwokackiej lub Krajowej Radzie
Radców Prawnych albo Krajowej Radzie Notarialnej.

Art. 119. Je eli przewinienie zawiera znamiona przest pstwa, s d dyscyplinarny z urz du rozpoznaje spraw w
zakresie zezwolenia na poci gni cie s dziego do odpowiedzialno ci karnej i wydaje uchwa , o której mowa w art. 80 §
1, co nie wstrzymuje biegu post powania dyscyplinarnego.

Art. 120. § 1. Po prawomocnym zako czeniu post powania karnego przeciwko s dziemu, s d lub prokurator
przesy a akta sprawy w ciwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu. Je eli post powanie dyscyplinarne nie by o wszcz te,
rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynno ci dyscyplinarne, cho by w post powaniu karnym zosta wydany wyrok
uniewinniaj cy.

§ 2. Je eli przeciwko s dziemu zapad prawomocny wyrok poci gaj cy za sob , w my l ustawy, utrat stanowiska,
d dyscyplinarny zawiadamia o tym Ministra Sprawiedliwo ci, który zarz dza z enie ukaranego s dziego z urz du,

chocia by wykonano ju wyrok dyscyplinarny skazuj cy na kar agodniejsz ni enie z urz du.

Art. 121. § 1. (169) Od wydanych w pierwszej instancji wyroków s du dyscyplinarnego oraz postanowie i zarz dze
zamykaj cych drog do wydania wyroku przys uguje odwo anie obwinionemu i rzecznikowi dyscyplinarnemu, a tak e
Krajowej Radzie S downictwa i Ministrowi Sprawiedliwo ci.

§ 2. Odwo anie powinno by rozpoznane w terminie dwóch miesi cy od dnia jego wp yni cia do s du
dyscyplinarnego drugiej instancji.

Art. 122. Od wyroku s du dyscyplinarnego drugiej instancji kasacja nie przys uguje.

Art. 123. § 1. Je eli orzeczona zosta a kara z enia s dziego z urz du, a s d dyscyplinarny wcze niej nie zawiesi
dziego w czynno ciach s bowych, wyrok wywo uje zawieszenie s dziego w czynno ciach s bowych, z

jednoczesnym obni eniem do 50% jego wynagrodzenia na czas trwania zawieszenia. Art. 129 § 3 stosuje si
odpowiednio.

§ 2. Przewodnicz cy s du dyscyplinarnego pierwszej instancji przesy a odpis prawomocnego wyroku s du
dyscyplinarnego Krajowej Radzie S downictwa i Ministrowi Sprawiedliwo ci, a ponadto - prezesowi w ciwego s du i
kolegium tego s du.

§ 3. Wykonanie wyroku nale y do Ministra Sprawiedliwo ci co do kar wymienionych w art. 109 § 1 pkt 4 i 5, a co do
kar wymienionych w art. 109 § 1 pkt 3 - do prezesa s du okr gowego oraz do prezesa s du apelacyjnego w stosunku do

dziów tego s du.

Art. 124. § 1. Odpis prawomocnego wyroku skazuj cego na kar dyscyplinarn do cza si do akt osobowych
obwinionego.

§ 2. (170) Po up ywie pi ciu lat od uprawomocnienia si wyroku orzekaj cego kar przewidzian w art. 109 § 1 pkt 1-4
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Minister Sprawiedliwo ci zarz dza usuni cie odpisu wyroku z akt osobowych, je eli w tym okresie nie wydano przeciwko
ukaranemu innego wyroku skazuj cego. W takim przypadku dopuszczalne jest tylko jednoczesne usuni cie z akt
osobowych s dziego odpisów wszystkich wyroków skazuj cych.

Art. 125. Krajowa Rada S downictwa, Pierwszy Prezes S du Najwy szego i Minister Sprawiedliwo ci mog wyst pi
o wznowienie post powania dyscyplinarnego.

Art. 126. § 1. Wznowienie post powania dyscyplinarnego na niekorzy obwinionego mo e nast pi , je eli
umorzenie post powania lub wydanie wyroku nast pi o wskutek przest pstwa albo je eli w ci gu pi ciu lat od umorzenia
lub od wydania wyroku wyjd na jaw nowe okoliczno ci lub dowody, które mog y uzasadnia skazanie lub wymierzenie
kary surowszej.

§ 2. Wznowienie post powania na korzy skazanego mo e nast pi tak e po jego mierci, je eli wyjd na jaw nowe
okoliczno ci lub dowody, które mog yby uzasadnia uniewinnienie lub wymierzenie kary agodniejszej.

§ 3. W razie mierci skazanego, wniosek o wznowienie post powania mog jego ma onek, krewni w linii
prostej, rodze stwo, przysposabiaj cy lub przysposobiony oraz rzecznik dyscyplinarny.

Art. 127. (171) Rozstrzygni cia zapadaj ce w toku post powania dyscyplinarnego wymagaj z urz du uzasadnienia
na pi mie i dor czenia ich stronom. Wyroki oraz postanowienia i zarz dzenia zamykaj ce drog do wydania wyroku
dor cza si tak e Krajowej Radzie S downictwa i Ministrowi Sprawiedliwo ci.

Art. 128. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu
post powania karnego.

Art. 129. § 1. S d dyscyplinarny mo e zawiesi w czynno ciach s bowych s dziego, przeciwko któremu wszcz to
post powanie dyscyplinarne lub o ubezw asnowolnienie.

§ 2. (172) Je eli s d dyscyplinarny wydaje uchwa zezwalaj na poci gni cie s dziego do odpowiedzialno ci
karnej, z urz du zawiesza s dziego w czynno ciach s bowych.

§ 3. S d dyscyplinarny, zawieszaj c s dziego w czynno ciach s bowych, obni a w granicach od 25% do 50%
wysoko jego wynagrodzenia na czas trwania tego zawieszenia; nie dotyczy to osób, w stosunku do których wszcz to
post powanie o ubezw asnowolnienie.

§ 4. Je eli post powanie dyscyplinarne zosta o umorzone lub zako czy o si uniewinnieniem, s dziemu wyp aca si
zatrzymane wynagrodzenie.

Art. 130. (173) § 1. Je eli s dziego zatrzymano z powodu schwytania na gor cym uczynku pope nienia przest pstwa
umy lnego albo je eli ze wzgl du na rodzaj czynu dokonanego przez s dziego powaga s du lub istotne interesy s by
wymagaj natychmiastowego odsuni cia go od wykonywania obowi zków s bowych, prezes s du albo Minister
Sprawiedliwo ci mog zarz dzi natychmiastow przerw w czynno ciach s bowych s dziego a do czasu wydania
uchwa y przez s d dyscyplinarny, nie d ej ni na miesi c.

§ 2. Je eli s dzia, o którym mowa w § 1, pe ni funkcj prezesa s du, zarz dzenie przerwy w czynno ciach
bowych nale y do Ministra Sprawiedliwo ci.
§ 3. O wydaniu zarz dzenia, o którym mowa w § 1, prezes s du albo Minister Sprawiedliwo ci, w terminie trzech dni

od dnia jego wydania, zawiadamia s d dyscyplinarny, który niezw ocznie, nie pó niej ni przed up ywem terminu, na
który przerwa zosta a zarz dzona, wydaje uchwa o zawieszeniu s dziego w czynno ciach s bowych albo uchyla
zarz dzenie o przerwie w wykonywaniu tych czynno ci. S d dyscyplinarny zawiadamia s dziego o posiedzeniu, je eli
uzna to za celowe.

Art. 131. (174) § 1. (175) W przypadkach przewidzianych w art. 37 § 4a lub w art. 75 § 2 pkt 3 oraz w sprawie
zawieszenia s dziego w czynno ciach s bowych lub uchylenia zarz dzenia o przerwie w wykonywaniu czynno ci, o
której mowa w art. 130 § 1, s d dyscyplinarny wydaje uchwa po wys uchaniu rzecznika dyscyplinarnego. Wys uchuje
tak e s dziego, je eli stawi si na posiedzenie.

§ 2. Na uchwa odmawiaj uwzgl dnienia wniosku, o którym mowa w art. 75 § 2 pkt 3, przys uguje za alenie
Krajowej Radzie S downictwa oraz kolegium s du, które z o wniosek.

§ 3. Na uchwa odmawiaj uwzgl dnienia zastrze enia, o którym mowa w art. 37 § 4a, s dziemu przys uguje
za alenie.

§ 4. Na uchwa o zawieszeniu w czynno ciach s bowych s dziemu przys uguje za alenie, a rzecznikowi
dyscyplinarnemu - tak e na uchwa o uchyleniu zarz dzenia o przerwie w wykonywaniu czynno ci, o której mowa w art.
130 § 2; za alenie nie wstrzymuje wykonania uchwa y.

§ 5. Za alenie rozpoznaje s d dyscyplinarny drugiej instancji, a w przypadkach, o których mowa w § 3, ten sam s d
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dyscyplinarny w innym równorz dnym sk adzie.

Art. 132. Zawieszenie w czynno ciach s bowych ustaje z chwil prawomocnego zako czenia post powania
dyscyplinarnego, chyba e s d dyscyplinarny uchyli je wcze niej.

Art. 133. Koszty post powania dyscyplinarnego ponosi Skarb Pa stwa.

DZIA  III(176) (uchylony).

Rozdzia  1

Art. 134. (177) (uchylony).

Art. 135. (178) (uchylony).

Art. 136. (179) (uchylony).

Rozdzia  2

Art. 137. (180) (uchylony).

Art. 138. (181) (uchylony).

Art. 139. (182) (uchylony).

Art. 140. (183) (uchylony).

Rozdzia  3 (184) (uchylony).

Art. 141. (185) (uchylony).

Art. 142. (186) (uchylony).

Art. 143. (187) (uchylony).

Art. 144. (188) (uchylony).

Art. 145. (189) (uchylony).

Art. 145a. (190) (uchylony).

Art. 146. (191) (uchylony).

Art. 146a. (192) (uchylony).

DZIA  IV

REFERENDARZE S DOWI, PRACOWNICY S DÓW, KURATORZY S DOWI, AWNICY ORAZ ORGANY
POMOCNICZE S DÓW

Rozdzia  1

Przepisy ogólne

Art. 147. § 1. (193) W s dach rejonowych i okr gowych do wykonywania okre lonych w ustawach czynno ci
nale cych do s dów w zakresie ochrony prawnej zatrudniani s referendarze s dowi i starsi referendarze s dowi, zwani
dalej "referendarzami".
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§ 2. W s dach dzia aj kuratorzy s dowi (kuratorzy rodzinni i kuratorzy dla doros ych), którzy stanowi
kuratorsk i wykonuj czynno ci o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym i profilaktycznym oraz inne czynno ci
okre lone w przepisach szczególnych.

§ 3. W s dach s zatrudniani urz dnicy i inni pracownicy s dowi.
§ 4. W s dach mog by zatrudniani asystenci s dziów.

Art. 148. § 1. Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze zarz dzenia, organizacj i zakres dzia ania sekretariatów
dowych oraz innych dzia ów administracji s dowej, a tak e kategorie pracowników s dowych obowi zanych do

noszenia stroju urz dowego lub oznak i warunki ich przydzia u.
§ 2. (194) Referendarze i asystenci s dziów podlegaj okresowym ocenom kwalifikacyjnym dokonywanym przez
ciwego prezesa s du, obejmuj cym jako i terminowo wykonywania zada , przestrzeganie dyscypliny pracy,

efektywno wykorzystania czasu pracy oraz realizacj doskonalenia zawodowego.
§ 3. (195) Minister Sprawiedliwo ci mo e okre li , w drodze rozporz dzenia, szczegó owe zasady i tryb dokonywania

okresowych ocen kwalifikacyjnych referendarzy i asystentów s dziów. W rozporz dzeniu nale y okre li terminy
dokonywania ocen, sposób ich wyra ania i podawania do wiadomo ci osobom ocenianym oraz uwzgl dni prawo osób
ocenianych do kwestionowania dokonanych ocen.

Rozdzia  2

Referendarze s dowi

Art. 149. (196) § 1. Na stanowisko referendarza s dowego mo e by mianowany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe ni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) uko czy wy sze studia prawnicze w Polsce i uzyska tytu magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,
4) uko czy 24 lata,
5) (197) uko czy aplikacj ogóln prowadzon przez Krajow Szko downictwa i Prokuratury lub zda egzamin

dziowski lub prokuratorski, albo uko czy aplikacj notarialn , adwokack lub radcowsk i z odpowiedni
egzamin.
§ 2. (198) (uchylony).
§ 3. (199) (uchylony).

Art. 150. (200) §1. Na stanowisko starszego referendarza s dowego mo e by mianowany referendarz s dowy, który
zajmowa stanowisko referendarza s dowego przez co najmniej dziesi lat, nie by karany za przewinienia
dyscyplinarne, a tak e uzyskiwa pozytywne okresowe oceny kwalifikacyjne.

§ 2. Stosunek pracy z referendarzem nawi zuje si na podstawie mianowania, z dniem okre lonym w akcie
mianowania.

§ 3. (201) Referendarza mianuje i rozwi zuje z nim stosunek pracy Minister Sprawiedliwo ci na wniosek prezesa s du
okr gowego. Prezes s du okr gowego, przed wyst pieniem z wnioskiem o mianowanie referendarza s dowego, zasi ga
informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz zwraca si do w ciwego komendanta wojewódzkiego (Sto ecznego)
Policji o nades anie informacji o kandydacie. Informacje o kandydacie do obj cia stanowiska referendarza s dowego
uzyskuje si i sporz dza na zasadach okre lonych dla informacji o kandydacie do obj cia stanowiska s dziowskiego.

§ 4. (202) Przed podj ciem pracy referendarz s dowy sk ada lubowanie wobec prezesa s du okr gowego wed ug
nast puj cej roty:

lubuj uroczy cie na powierzonym mi stanowisku referendarza s wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,
sumiennie i starannie wykonywa obowi zki urz dowe, przestrzega prawa, kierowa si zasadami godno ci i
uczciwo ci oraz dochowa tajemnicy prawnie chronionej."; sk adaj cy lubowanie mo e doda zwrot: "Tak mi
dopomó Bóg.".

Art. 151. (203) §1. W zakresie wykonywanych obowi zków referendarz jest niezale ny co do tre ci wydawanych
orzecze i zarz dze okre lonych w ustawach.

§ 2. Referendarze zatrudnieni na obszarze tego samego s du okr gowego co najmniej raz w roku odbywaj
zebranie referendarzy okr gu. Zebranie zwo uje prezes s du okr gowego.

§ 3. Zebranie referendarzy okr gu zajmuje stanowisko we wszystkich sprawach istotnych dla wykonywania zada
przez referendarzy, wybiera na okres kadencji przedstawiciela, reprezentuje referendarzy okr gu wobec organów s du
okr gowego. Przewodnicz cym zebrania referendarzy okr gu jest referendarz najstarszy wiekiem.
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Art. 151a. (204) §1. Minister Sprawiedliwo ci mo e przenie referendarza na jego wniosek lub za jego zgod na inne
miejsce s bowe.

§ 2. Zgoda referendarza na przeniesienie na inne miejsce s bowe nie jest wymagana w przypadku:
1) zniesienia stanowiska wywo anego zmian w organizacji s downictwa lub zniesienia danego s du lub wydzia u albo

przeniesienia siedziby s du,
2) niedopuszczalno ci zajmowania stanowiska referendarza w danym s dzie wskutek zawarcia zwi zku ma skiego

albo powstania stosunku powinowactwa, o którym mowa w art. 6,
3) gdy wymaga tego wzgl d na powag stanowiska referendarza, na wniosek kolegium w ciwego s du okr gowego.

§ 3. Do przeniesienia referendarza na inne miejsce s bowe przepis art. 76 stosuje si odpowiednio.
§ 4. Minister Sprawiedliwo ci mo e delegowa referendarza, za jego zgod :

1) do pe nienia czynno ci referendarza w innym s dzie,
2) do pe nienia czynno ci administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwo ci

- na czas okre lony, nie d szy ni dwa lata, albo na czas nieokre lony.
§ 5. Je eli wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwo ci delegowanie referendarza w przypadkach, o których mowa

w § 4 pkt 1, mo e nast pi nawet bez jego zgody, na okres nie d szy ni sze miesi cy. Delegowanie referendarza
bez jego zgody mo e by powtórzone nie wcze niej ni po up ywie trzech lat.

§ 6. W okresie delegowania referendarz ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego przys uguj cego na jego
stanowisku oraz dodatku za d ugoletni prac . Przepisy art. 77 § 4 i 6 oraz art. 78 § 3 stosuje si odpowiednio. W razie
delegowania referendarza do innego s du bez jego zgody lub na okres d szy ni sze miesi cy, referendarzowi
przys uguje dodatek w wysoko ci 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 7. Rozwi zanie stosunku pracy z referendarzem mo e nast pi w drodze wypowiedzenia w razie:
1) otrzymania ujemnej oceny kwalifikacyjnej, potwierdzonej ponown ujemn ocen , dokonan nie wcze niej ni po

up ywie trzech miesi cy,
2) zniesienia s du lub jego reorganizacji, powoduj cej utrat mo liwo ci dalszego zatrudnienia referendarza,
3) uznania przez lekarza orzecznika Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych za trwale niezdolnego do pe nienia obowi zków

referendarza,
4) nabycia prawa do emerytury,
5) skazania referendarza za przest pstwo inne ni wymienione w § 13.

§ 8. W razie rozwi zania stosunku pracy z referendarzem na podstawie § 7 pkt 2, w okresie mi dzy ustaniem
zatrudnienia w likwidowanym lub reorganizowanym s dzie a podj ciem pracy lub dzia alno ci gospodarczej,
referendarzowi przys uguje wiadczenie pieni ne ze rodków bud etu pa stwa przez okres nie d szy ni sze
miesi cy, obliczone jak ekwiwalent pieni ny za urlop wypoczynkowy; wiadczenie to nie przys uguje referendarzowi,
który naby prawo do emerytury.

§ 9. Referendarz mo e wypowiedzie stosunek pracy.
§ 10. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesi ce.
§ 11. Stosunek pracy z referendarzem mo e by rozwi zany za porozumieniem stron.
§ 12. W razie wszcz cia przeciwko referendarzowi post powania karnego lub post powania dyscyplinarnego

Minister Sprawiedliwo ci mo e zawiesi referendarza w czynno ciach s bowych, z obni eniem w granicach od 25 %
do 50 % wysoko ci jego wynagrodzenia na czas trwania tego zawieszenia. Je eli post powanie dyscyplinarne lub
post powanie karne zosta o umorzone lub zako czy o si uniewinnieniem, referendarzowi wyp aca si zatrzymane
wynagrodzenie.

§ 13. W razie utraty obywatelstwa polskiego lub skazania za umy lnie pope nione przest pstwo cigane z urz du lub
przest pstwo skarbowe, stosunek pracy z referendarzem rozwi zuje si bez wypowiedzenia. Stosunek pracy z
referendarzem mo e by rozwi zany bez wypowiedzenia z przyczyn okre lonych w art. 53 Kodeksu pracy.

Art. 151b. (205) §1. (206) Wynagrodzenie zasadnicze referendarza s dowego wynosi 75 % wynagrodzenia
zasadniczego w stawce pierwszej s dziego s du rejonowego, powi kszonego o nale sk adk z tytu u ubezpieczenia
spo ecznego. Po siedmiu latach pracy na stanowisku referendarza s dowego wynagrodzenie zasadnicze podwy sza si
do wysoko ci 75 % wynagrodzenia zasadniczego s dziego s du rejonowego w stawce drugiej, powi kszonego o nale
sk adk z tytu u ubezpieczenia spo ecznego, a po dalszych siedmiu latach pracy - do wysoko ci 75 % wynagrodzenia
zasadniczego s dziego s du rejonowego w stawce trzeciej, powi kszonego o nale sk adk z tytu u ubezpieczenia
spo ecznego.

§ 2. (207) Wynagrodzenie zasadnicze starszego referendarza s dowego wynosi 85 % wynagrodzenia zasadniczego
dziego s du rejonowego w stawce drugiej, powi kszonego o nale sk adk z tytu u ubezpieczenia spo ecznego. Po

siedmiu latach pracy na stanowisku starszego referendarza s dowego wynagrodzenie zasadnicze podwy sza si do
wysoko ci 85 % wynagrodzenia zasadniczego s dziego s du rejonowego w stawce trzeciej, powi kszonego o nale
sk adk z tytu u ubezpieczenia spo ecznego.
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§ 3. Do referendarzy stosuje si odpowiednio przepisy art. 45 § 1, art. 47, 82a, 87-89, 92, 93 oraz art. 97 § 1 i 2.
§ 4. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do referendarzy stosuje si odpowiednio przepisy o pracownikach

dów i prokuratury.

Art. 151c. (208) Referendarz mo e przyst pi do egzaminu s dziowskiego po przepracowaniu 3 lat na stanowisku
referendarza lub asystenta s dziego. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu s dziowskiego referendarz zg asza
Dyrektorowi Krajowej Szko y S downictwa i Prokuratury na miesi c przed przeprowadzeniem egzaminu, uiszczaj c
wymagan op at .

Art. 152. (209) § 1. Za naruszenie swoich obowi zków, w tym za oczywist i ra obraz przepisów prawa i
uchybienie godno ci stanowiska, referendarz ponosi odpowiedzialno dyscyplinarn .

§ 2. Karami dyscyplinarnymi s :
1) nagana,
2) nagana z ostrze eniem,
3) nagana z obni eniem wynagrodzenia zasadniczego o 10 % na okres dwóch lat,
4) wydalenie z pracy.

§ 3. W sprawach dyscyplinarnych referendarzy orzekaj komisje dyscyplinarne.
§ 4. Komisje dyscyplinarne powo uj prezesi s dów okr gowych do rozpatrywania w pierwszej instancji spraw

dyscyplinarnych referendarzy zatrudnionych w okr gu s dowym.
§ 5. Minister Sprawiedliwo ci powo uje komisj dyscyplinarn do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych referendarzy

w drugiej instancji.
§ 6. Do sk adu komisji dyscyplinarnych, o których mowa w § 4 i 5, powo uje si referendarzy.
§ 7. Za przewinienia mniejszej wagi referendarz ponosi odpowiedzialno porz dkow . Kar porz dkow

wymierzan przez prezesa s du jest upomnienie.
§ 8. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do odpowiedzialno ci dyscyplinarnej i porz dkowej referendarzy stosuje

si odpowiednio przepisy o odpowiedzialno ci dyscyplinarnej i porz dkowej urz dników pa stwowych mianowanych.

Art. 153. (210) (uchylony).

Art. 153a. (211) §1. Na wniosek Dyrektora Krajowej Szko y S downictwa i Prokuratury, po zasi gni ciu opinii prezesa
ciwego du okr gowego, Minister Sprawiedliwo ci mianuje na stanowisko referendarza aplikanta s dziowskiego

skierowanego na sta w ramach realizacji programu aplikacji s dziowskiej.
§ 2. W przypadku aplikantów s dziowskich odbywaj cych sta na stanowisku referendarza, rozwi zanie stosunku

pracy mo e nast pi w razie:
1) skre lenia z listy aplikantów,
2) uznania aplikanta przez lekarza orzecznika Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych za trwale niezdolnego do pe nienia

obowi zków referendarza.
§ 3. W przypadku zniesienia s du lub jego reorganizacji, powoduj cej utrat mo liwo ci dalszego zatrudnienia

aplikanta aplikacji s dziowskiej, odbywaj cego sta na stanowisku referendarza, Minister Sprawiedliwo ci, na wniosek
Dyrektora Krajowej Szko y S downictwa i Prokuratury, po zasi gni ciu opinii prezesa w ciwego s du okr gowego,
przenosi aplikanta na inne miejsce w celu dalszego odbywania sta u. Przepisów art. 151a § 4 i 5 nie stosuje si .

Rozdzia  3

Kuratorzy s dowi

Art. 154. § 1. Kuratorzy s dowi pe ni swoje czynno ci zawodowo (kuratorzy zawodowi) albo spo ecznie (kuratorzy
spo eczni).

§ 2. Zasady organizacji s by kuratorskiej i wykonywania obowi zków przez kuratorów s dowych oraz status
kuratorów s dowych okre la odr bna ustawa.

Rozdzia  4

Asystenci s dziów

Art. 155. § 1. Asystent s dziego wykonuje samodzielnie czynno ci administracji s dowej oraz czynno ci
przygotowania spraw s dowych do ich rozpoznania.
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§ 2. Na stanowisku asystenta s dziego mo e by zatrudniony ten, kto:
1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pe ni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) uko czy wy sze studia prawnicze w Polsce i uzyska tytu magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4) uko czy 24 lata,
5) (212) uko czy aplikacj ogóln prowadzon przez Krajow Szko downictwa i Prokuratury lub zda egzamin

dziowski lub prokuratorski albo uko czy aplikacj notarialn , adwokack lub radcowsk i z odpowiedni
egzamin.
§ 3. (213) Prezes s du przed zatrudnieniem asystenta s dziego zasi ga informacji o kandydacie z Krajowego

Rejestru Karnego.
§ 3a. (214) (uchylony).
§ 4. Asystentowi s dziego przys uguje wynagrodzenie zasadnicze. Poza tym do asystentów s dziego stosuje si

przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach s dów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125).
§ 5. Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegó owy zakres i sposób wykonywania

czynno ci przez asystentów s dziów, maj c na uwadze zasady sprawno ci, racjonalno ci, ekonomicznego i szybkiego
dzia ania, zapewniaj c rzetelne wykonywanie powierzonych zada .

§ 6. Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia, wysoko wynagrodzenia asystentów s dziów,
uwzgl dniaj c poziom wynagrodze dziów, referendarzy s dowych i urz dników s dowych oraz zasad ró nicowania
wynagrodzenia asystentów s dziów w zale no ci od tego, czy zatrudnieni s w s dzie rejonowym, okr gowym czy
apelacyjnym.

§ 7. (215) Asystent s dziego mo e przyst pi do egzaminu s dziowskiego po przepracowaniu 4 lat na stanowisku
asystenta s dziego lub referendarza s dowego. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu s dziowskiego asystent s dziego
zg asza Dyrektorowi Krajowej Szko y S downictwa i Prokuratury na miesi c przed przeprowadzeniem egzaminu,
uiszczaj c wymagan op at .

§ 8. (216) Do asystentów s dziów stosuje si odpowiednio przepisy art. 82a.

Art. 155a. (217) §1. W ciwy prezes s du, okre lony w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach dów
i prokuratury (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1125, z pó n. zm.), zwany dalej "prezesem", organizuje w drodze konkursu
nabór kandydatów na stanowisko asystenta s dziego.

§ 2. Prezes informuje o konkursie przez umieszczenie og oszenia w miejscu powszechnie dost pnym w siedzibie
du, we w ciwym ze wzgl du na siedzib du urz dzie pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz mo e

poinformowa w inny sposób, w szczególno ci przez umieszczenie og oszenia w prasie.
§ 3. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powo ana przez prezesa.
§ 4. Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiej tno ci, predyspozycji oraz zdolno ci ogólnych kandydatów,

niezb dnych do wykonywania obowi zków asystenta s dziego.
§ 5. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, mo e wy oni rezerwow list

kandydatów na wypadek zaistnienia mo liwo ci zatrudnienia wi kszej liczby osób lub rezygnacji kandydata.
§ 6. Warunkiem ubiegania si o zatrudnienie w s dzie jest z enie przez osob ubiegaj si o przyj cie na

stanowisko asystenta s dziego o wiadczenia, e nie jest prowadzone przeciwko niej post powanie o przest pstwo
cigane z oskar enia publicznego lub przest pstwo skarbowe.

§ 7. Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegó owy sposób i tryb przeprowadzania
konkursów na stanowisko asystenta s dziego, w szczególno ci sk ad komisji konkursowych oraz sposób i tryb ich
dzia ania, etapy i przebieg konkursu, a tak e zakres i sposób udost pniania informacji kandydatowi, maj c na uwadze

ciwy dobór kadry asystentów w s dach.

Art. 155b. (218) Prezes s du rejonowego zatrudnia na stanowisku asystenta s dziego aplikanta s dziowskiego
skierowanego na sta przez Dyrektora Krajowej Szko y S downictwa i Prokuratury na okres odbywania sta u. Przepisu
art. 155a nie stosuje si .

Rozdzia  5

Urz dnicy i inni pracownicy s dowi

Art. 156. Zasady zatrudniania urz dników i innych pracowników s dowych oraz ich obowi zki i prawa okre laj
odr bne przepisy.
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Rozdzia  6

Biegli s dowi(219)

Art. 157. (220) § 1. Prezes s du okr gowego ustanawia bieg ych s dowych i prowadzi ich list .
§ 2. Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia, tryb ustanawiania bieg ych s dowych, pe nienia

przez nich czynno ci oraz zwalniania ich z funkcji. W tym samym trybie Minister Sprawiedliwo ci mo e równie okre li
szczegó owe zasady powo ywania i dzia ania zespo ów bieg ych s dowych.

Rozdzia  7

awnicy

Art. 158. § 1. awnikiem mo e by wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe ni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) uko czy 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) (221) nie przekroczy 70 lat,
6) (222) jest zdolny, ze wzgl du na stan zdrowia, do pe nienia obowi zków awnika,
7) (223) posiada co najmniej wykszta cenie rednie.

§ 2. (224) (uchylony).

Art. 159. § 1. awnikami nie mog by :
1) osoby zatrudnione w s dach powszechnych i innych s dach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodz ce w sk ad organów, od których orzeczenia mo na da skierowania sprawy na drog post powania

dowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj ce stanowiska zwi zane ze ciganiem przest pstw i wykrocze ,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) nierze w czynnej s bie wojskowej,
8) funkcjonariusze S by Wi ziennej,
9) (225) radni gminy, której rada dokonuje wyboru awników.

§ 2. Nie mo na by awnikiem jednocze nie w wi cej ni jednym s dzie.

Art. 160. § 1. awników do s dów okr gowych oraz do s dów rejonowych wybieraj rady gmin, których obszar jest
obj ty w ciwo ci tych s dów - w g osowaniu tajnym.

§ 2. Wybory przygotowuj gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rz dowej.

Art. 161. § 1. (226) Liczb awników wybieranych przez poszczególne rady gmin do wszystkich s dów dzia aj cych na
obszarze w ciwo ci s du okr gowego, w tym tak e liczb awników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
ustala kolegium s du okr gowego; liczb awników do poszczególnych s dów rejonowych ustala si po zasi gni ciu
opinii prezesów tych s dów.

§ 2. Prezes s du okr gowego podaje liczb awników do wiadomo ci poszczególnym radom gmin najpó niej na
trzydzie ci dni przed up ywem terminu zg aszania kandydatów.

Art. 162. (227) § 1. Kandydatów na awników zg aszaj radom gmin prezesi s dów, stowarzyszenia, organizacje
zwi zkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z
wy czeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pi ciu obywateli maj cych czynne prawo wyborcze,
zamieszkuj cych stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

§ 2. Kandydatów na awników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zg aszaj zwi zki zawodowe oraz
organizacje pracodawców.

§ 3. Do zg oszenia kandydata na awnika za cza si informacj z Krajowego Rejestru Karnego, o wiadczenie
kandydata, e nie toczy si przeciwko niemu post powanie karne, oraz za wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
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§ 4. (228) (uchylony).
§ 5. Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegó owy tryb zg aszania radom gmin

kandydatów na awników oraz wzór karty zg oszenia, maj c na uwadze potrzeb udokumentowania przez podmioty
zg aszaj ce spe nienia przez kandydatów na awników wymogów okre lonych w ustawie, a tak e zapewnienia wyboru
kandydatów o najwy szych walorach etycznych i intelektualnych, umo liwienia rzetelnej weryfikacji zg osze i
przejrzysto ci dzia zwi zanych ze zg aszaniem kandydatów na awników, a przez okre lenie wzoru karty zg oszenia -
potrzeb ujednolicenia procedury zg aszania i u atwienia rozpatrywania zg osze .

Art. 163. § 1. Wybory awników odbywaj si najpó niej w pa dzierniku roku kalendarzowego, w którym up ywa
kadencja dotychczasowych awników.

§ 2. (229) Przed przyst pieniem do wyborów rada gminy powo uje zespó , który przedstawia na sesji rady gminy swoj
opini o zg oszonych kandydatach, w szczególno ci w zakresie spe nienia przez nich wymogów okre lonych w ustawie.

Art. 164. § 1. (230) List wybranych awników wraz z dotycz cymi ich danymi rady gmin, które dokona y ich wyboru,
przesy aj prezesom w ciwych s dów, najpó niej do ko ca pa dziernika. Spo ród awników znajduj cych si na tej
li cie rady gmin wskazuj awników wybranych do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 2. Prezes s du wr cza awnikom zawiadomienie o wyborze i odbiera od nich lubowanie wed ug roty ustalonej dla
dziów, z odpowiedni zmian .

§ 3. Po odebraniu lubowania prezes s du wpisuje awnika na list awników, którzy mog by wyznaczani do
orzekania, i wydaje mu legitymacj .

Art. 165. § 1. Kadencja awników s dów okr gowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe nast puj ce po
roku, w którym dokonano wyborów, jednak mandat awnika wybranego dodatkowo wygasa z up ywem kadencji ogó u
awników.

§ 2. Po up ywie kadencji awnik mo e bra udzia jedynie w rozpoznawaniu sprawy rozpocz tej wcze niej z jego
udzia em, do czasu jej zako czenia.

Art. 166. § 1. (231) Mandat awnika wygasa w razie prawomocnego skazania za przest pstwo b wykroczenie, w
tym równie za przest pstwo lub wykroczenie skarbowe. Rada gminy, która wybra awnika, stwierdza wyga ni cie
mandatu z tego powodu i informuje o tym prezesa w ciwego s du.

§ 2. Rada gminy, która wybra awnika, mo e go odwo na wniosek prezesa w ciwego s du, w razie:
1) (232) (uchylony),
2) niewykonywania obowi zków awnika,
3) zachowania godz cego w powag du,
4) niezdolno ci do wykonywania obowi zków awnika.

§ 3. Przed up ywem kadencji mandat awnika wygasa z dniem dor czenia mu zawiadomienia prezesa s du o
skre leniu z listy awników wskutek zrzeczenia si mandatu z wa nych przyczyn lub odwo ania awnika przez rad gminy.

Art. 167. § 1. W czasie trwania kadencji nie powo uje si awnika do pe nienia obowi zków w razie ujawnienia
okoliczno ci, które nie pozwala y na jego wybór, oraz w razie wszcz cia post powania karnego przeciwko awnikowi, do
czasu prawomocnego rozstrzygni cia sprawy.

§ 2. W razie zniesienia s du, o rodka zamiejscowego lub wydzia u zamiejscowego - awnicy tych jednostek staj si
awnikami s dów, które przejmuj kompetencje zniesionych jednostek.

Art. 168. W razie potrzeby, zw aszcza z powodu zmniejszenia si w czasie kadencji liczby awników, rada gminy na
wniosek prezesa s du okr gowego dokonuje uzupe nienia listy, wybieraj c nowych awników w sposób okre lony w
ustawie.

Art. 169. § 1. W zakresie orzekania awnicy s niezawi li i podlegaj tylko Konstytucji oraz ustawom.
§ 2. awnik nie mo e przewodniczy na rozprawie i naradzie ani te wykonywa czynno ci s dziego poza rozpraw ,

chyba e ustawy stanowi inaczej.
§ 3. (233) Do awników przepis art. 85 § 4 stosuje si odpowiednio.

Art. 170. § 1. awnik mo e by wyznaczony do udzia u w rozprawach do dwunastu dni w ci gu roku; liczba tych dni
mo e by zwi kszona przez prezesa s du tylko z wa nych przyczyn, a zw aszcza w przypadku konieczno ci
zako czenia rozprawy z udzia em tego awnika.

§ 2. (234) Do udzia u w rozprawie w sprawach z zakresu prawa pracy prezes s du wyznacza jednego awnika
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wybranego spo ród kandydatów zg oszonych przez organizacje zwi zkowe i, w miar mo liwo ci, jednego awnika
wybranego spo ród kandydatów zg oszonych przez organizacje pracodawców.

§ 3. Wyznaczaj awnika do udzia u w rozprawie, zawiadamia si o tym jednocze nie pracodawc zatrudniaj cego
awnika.

Art. 171. § 1. Prezes s du mo e wyznaczy awnika dodatkowego do rozprawy, je eli istnieje prawdopodobie stwo,
e b dzie ona trwa czas d szy. W razie potrzeby mo na wyznaczy dwóch awników dodatkowych; w takim razie

nale y wskaza kolejno , w której b oni wst powa do udzia u w naradzie i g osowaniu.
§ 2. awnik dodatkowy bierze udzia w naradzie i g osowaniu, je eli jeden z awników nie mo e uczestniczy w

sk adzie s du.

Art. 172. (235) § 1. Pracodawca zatrudniaj cy awnika jest obowi zany zwolni go od pracy na czas wykonywania
czynno ci w s dzie.

§ 2. Za czas zwolnienia od pracy awnik zachowuje prawo do wiadcze wynikaj cych ze stosunku pracy, z
wyj tkiem prawa do wynagrodzenia.

§ 3. awnik, za czas wykonywania czynno ci w s dzie, otrzymuje rekompensat pieni .
§ 4. (236) Wysoko rekompensaty dla awników bior cych udzia w rozpoznawaniu spraw w s dach powszechnych,

za jeden dzie pe nienia obowi zków awnika, wynosi 1,9 % podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego s dziego,
o której mowa w art. 91 § 1c.

§ 5. (237) (uchylony).
§ 6. Koszty wyp aty rekompensaty, o której mowa w § 3, ponosi Skarb Pa stwa.

Art. 173. awnicy zamieszkali poza siedzib du otrzymuj diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu wed ug
zasad ustalonych w tym zakresie dla s dziów.

Art. 174. § 1. (238) Nale no ci, o których mowa w art. 172 § 3 i art. 173, przyznaje prezes w ciwego s du.
§ 2. Od decyzji prezesa s du rejonowego przys uguje odwo anie do prezesa s du okr gowego, a gdy decyzj w

pierwszej instancji wyda prezes s du okr gowego lub prezes s du apelacyjnego - do Ministra Sprawiedliwo ci.

Art. 175. § 1. awnicy ka dego s du wybieraj ze swego grona rad awnicz , jej przewodnicz cego i zast pców.
§ 2. Do zada rady awniczej nale y w szczególno ci podnoszenie poziomu pracy awników i ich reprezentowanie

oraz pobudzanie dzia alno ci wychowawczej awników w spo ecze stwie.
§ 3. (239) Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób wyboru, sk ad i struktur organizacyjn ,

tryb dzia ania oraz szczegó owe zadania rady awniczej, uwzgl dniaj c obligatoryjny charakter rady awniczej jako
samorz du awniczego, reprezentuj cego awników w danym s dzie, zakres wspó pracy z prezesem s du, potrzeb
uwzgl dnienia w jej strukturze przewodnicz cego i zast pców oraz okre lenia ich zada .

DZIA  IVA(240)

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Art. 175a. §1. (241) Minister Sprawiedliwo ci przetwarza dane osobowe s dziów, s dziów w stanie spoczynku,
referendarzy s dowych, asystentów s dziów, dyrektorów i kierowników finansowych s dów oraz ich zast pców w
zakresie niezb dnym do prawid owego realizowania obowi zków i praw pracodawcy wynikaj cych ze stosunku pracy

innych stosunków s bowych.
§ 2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1, przepis art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pó n. zm.) stosuje si odpowiednio.

DZIA  V

FINANSOWANIE DZIA ALNO CI S DÓW POWSZECHNYCH

Rozdzia  1

Bud et s downictwa

Art. 176. § 1. (242) Dochody i wydatki s dów powszechnych stanowi w bud ecie pa stwa odr bn cz .
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§ 2. (243) (uchylony).

Art. 177. § 1. Dysponentem cz ci bud etowej odpowiadaj cej s dom powszechnym jest Minister Sprawiedliwo ci.
§ 2. Dyrektor s du apelacyjnego wykonuje zadania i kompetencje dysponowania bud etem s dów na obszarze

apelacji oraz sprawuje kontrol gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem Skarbu Pa stwa przez te s dy.
§ 3. (244) (uchylony).
§ 4. W zakresie, o którym mowa w § 2, dyrektor s du apelacyjnego podlega bezpo rednio Ministrowi

Sprawiedliwo ci, dyrektor s du okr gowego podlega dyrektorowi s du apelacyjnego, a kierownik finansowy s du
rejonowego podlega dyrektorowi danego s du okr gowego.

Art. 178. § 1. Projekty planów finansowych oraz plany finansowe dla s dów w obszarze apelacji opracowuj
dyrektorzy s dów apelacyjnych na podstawie projektów przygotowanych przez dyrektorów s dów okr gowych, prezesów

dów rejonowych lub kierowników finansowych s dów rejonowych w razie ich powo ania, wed ug zasad okre lonych w
przepisach o finansach publicznych.

§ 2. Projekty, o których mowa w § 1, dyrektorzy s dów apelacyjnych przedk adaj Krajowej Radzie S downictwa i
Ministrowi Sprawiedliwo ci.

§ 3. Krajowa Rada S downictwa w ci gu miesi ca od otrzymania projektu sk ada Ministrowi Sprawiedliwo ci wniosek
o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków s dów powszechnych wraz ze swymi uwagami i zastrze eniami.

§ 4. (245) Projekt planów dochodów i wydatków s dów powszechnych sporz dzony w trybie okre lonym w przepisach
§ 1-3 Minister Sprawiedliwo ci przekazuje ministrowi w ciwemu do spraw finansów publicznych w celu w czenia tego
projektu do projektu ustawy bud etowej, na zasadach okre lonych art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

§ 5. (246) W zakresie wykonywania bud etu w cz ci odpowiadaj cej s dom powszechnym Ministrowi
Sprawiedliwo ci przys uguj uprawnienia ministra w ciwego do spraw finansów publicznych.

Rozdzia  2

Gospodarka finansowa s dów

Art. 179. § 1. Organami kieruj cymi gospodark finansow dów apelacyjnych i s dów okr gowych s dyrektorzy
tych s dów, a w s dach rejonowych - prezesi tych s dów.

§ 2. Je eli w s dzie rejonowym zosta powo any kierownik finansowy, odpowiada on za gospodark finansow
danego s du.

§ 3. Dzia alno inwestycyjn dów prowadz , dla s du apelacyjnego - dyrektor s du apelacyjnego, a dla s du
okr gowego i s dów rejonowych dzia aj cych w danym okr gu s dowym - dyrektor s du okr gowego.

§ 4. Dyrektor s du apelacyjnego mo e przekaza wykonywanie zada inwestycyjnych dyrektorowi jednego s du
okr gowego dla innego s du okr gowego oraz s dów rejonowych dzia aj cych w jego okr gu s dowym.

§ 5. (247) Minister Sprawiedliwo ci w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw finansów publicznych okre li, w
drodze rozporz dzenia, szczegó owe zasady prowadzenia gospodarki finansowej i dzia alno ci inwestycyjnej s dów, w
tym:
1) zasady dysponowania rodkami bud etu s downictwa, ustanawiania dysponentów rodków oraz okre lenie ich zada

i kompetencji,
2) zasady i tryb opracowywania planów finansowych s dów,
3) zasady i tryb dokonywania zmian w planach finansowych s dów,
4) uruchamianie rodków bud etowych,
5) rachunki bankowe s dów,
6) rozliczenia w okresie przej ciowym po zako czeniu roku bud etowego,
7) tryb pobierania dochodów i dokonywania wydatków s dów,
8) sprawozdawczo bud etow i finansow ,
9) prowadzenie dzia alno ci inwestycyjnej s dów

- z uwzgl dnieniem konieczno ci prawid owego gospodarowania rodkami publicznymi i wymogów wynikaj cych z
przepisów o finansach publicznych.

DZIA  VI

ZMIANY W PRZEPISACH OBOWI ZUJ CYCH, PRZEPISY PRZEJ CIOWE I KO COWE
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Rozdzia  1

Zmiany w przepisach obowi zuj cych

Art. 180. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, 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 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49,
poz. 508, Nr 63, poz. 635 i Nr 98, poz. 1069) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 461:

a) po § 1 dodaje si § 11 w brzmieniu:
"§ 11. Do w ciwo ci s dów rejonowych, bez wzgl du na warto przedmiotu sporu, nale sprawy z zakresu

prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczno ci wypowiedzenia stosunku
pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub p acy oraz cznie z nimi
dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszaj cego przepisy
wypowiedzenia oraz rozwi zania stosunku pracy, a tak e sprawy dotycz ce kar porz dkowych i
wiadectwa pracy oraz roszczenia z tym zwi zane.",

b) po § 21 dodaje si § 22 w brzmieniu:
"§ 22. W sprawach, w których nie mo na okre li ciwo ci s du wed ug przepisów paragrafów

poprzedzaj cych, jak równie w sprawach, w których ubezpieczony zamieszka y na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje wiadczenie wyp acane przez wyznaczony przez Prezesa Zak adu
Ubezpiecze Spo ecznych wyspecjalizowany oddzia tego Zak adu albo Biuro Rent Zagranicznych,

ciwy jest s d, w którego okr gu ma siedzib organ rentowy.";
2) art. 4778 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4778. § 1. Do w ciwo ci s dów okr gowych nale sprawy z zakresu ubezpiecze spo ecznych, z wyj tkiem
spraw, dla których zastrze ona jest w ciwo dów rejonowych.

§ 2. Do w ciwo ci s dów rejonowych nale sprawy:
1) o zasi ek chorobowy, wyrównawczy, opieku czy, macierzy ski, porodowy, wychowawczy,

pogrzebowy i rodzinny,
2) o wiadczenie rehabilitacyjne,
3) o odszkodowanie z tytu u wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do

pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej
pozostaj cej w zwi zku ze s wojskow , w Policji, w Urz dzie Ochrony Pa stwa, Stra y
Granicznej, S bie Wi ziennej, Pa stwowej Stra y Po arnej i S bie Celnej,

4) o ustalenie stopnia niepe nosprawno ci,
5) o prawo do wiadcze zdrowotnych z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
6) o wiadczenie z tytu u funduszu alimentacyjnego."

Art. 181. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 i Nr 25, poz. 187, z 1983
r. Nr 5, poz. 33, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z
1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 75, poz. 471 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 75, poz. 853 oraz z
2000 r. Nr 39, poz. 439 i Nr 94, poz. 1037) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 65 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) uko czy wy sze studia prawnicze w Polsce i uzyska tytu magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,";
2) w art. 66 w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyraz "uniwersyteckie" zast puje si wyrazem "wy sze".

Art. 182. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145, z 1989 r. Nr 33, poz. 175,
1996 r. Nr 106, poz. 496, 1997 r. Nr 75, poz. 471, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 75, poz. 853 i Nr 83, poz. 931
oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 545 i Nr 94, poz. 1037) wprowadza si nast puj ce zmiany:
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1) w art. 24 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) uko czy wy sze studia prawnicze w Polsce i uzyska tytu magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,";
2) w art. 25 w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyraz "uniwersyteckie" zast puje si wyrazem "wy sze".

Art. 183. W ustawie z dnia 20 wrze nia 1984 r. o S dzie Najwy szym (Dz. U. z 1994 r. Nr 13, poz. 48, z 1995 r. Nr
34, poz. 163, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679 i Nr 124, poz. 782, z
1999 r. Nr 75, poz. 853 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 508) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) art. 32 otrzymuje brzmienie:

"Art. 32. Przy powo aniu s dzia S du Najwy szego sk ada lubowanie wobec Prezydenta wed ug nast puj cej roty:
lubuj uroczy cie jako s dzia S du Najwy szego s wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, sta na stra y

prawa, obowi zki s dziego wype nia sumiennie, sprawiedliwo wymierza zgodnie z przepisami prawa,
bezstronnie wed ug mego sumienia, dochowa tajemnicy pa stwowej i s bowej, a w post powaniu
kierowa si zasadami godno ci i uczciwo ci»; sk adaj lubowanie mo e doda na ko cu zwrot: «Tak mi
dopomó Bóg.»";

2) art. 33 otrzymuje brzmienie:
"Art. 33. 1. S dzia S du Najwy szego przechodzi w stan spoczynku z dniem uko czenia siedemdziesi tego roku

ycia.
 2. S dzia, o którym mowa w ust. 1, mo e przej w stan spoczynku, na swój wniosek, po uko czeniu

sze dziesi tego pi tego roku ycia.";
3) art. 34 otrzymuje brzmienie:

"Art. 34. Prawomocne orzeczenie s du dyscyplinarnego o z eniu s dziego z urz du oraz prawomocne orzeczenie
przez s rodka karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu zajmowania stanowiska s dziego
poci ga za sob , z mocy prawa, utrat stanowiska s dziego S du Najwy szego; stosunek s bowy

dziego wygasa z chwil uprawomocnienia si orzeczenia.";
4) w art. 51:

a) w ust. 1:
– w pkt 3 wyrazy "usuni cie z zajmowanego stanowiska" zast puje si wyrazami "usuni cie z zajmowanej funkcji",
– w pkt 4 wyrazy "wydalenie ze s by s dziowskiej" zast puje si wyrazami "z enie s dziego z urz du",

b) w ust. 2 wyrazy "usuni cia z zajmowanego stanowiska" zast puje si wyrazami "usuni cia z zajmowanej funkcji",
a wyrazy "utraconego stanowiska" zast puje si wyrazami "utraconej funkcji";

5) art. 52 otrzymuje brzmienie:
"Art. 52. 1. S dami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych s dziów S du Najwy szego s :

1) w pierwszej instancji - S d Najwy szy w sk adzie trzech s dziów S du Najwy szego,
2) w drugiej instancji - S d Najwy szy w sk adzie siedmiu s dziów S du Najwy szego.

2. Do orzekania w s dzie dyscyplinarnym uprawnieni s wszyscy s dziowie S du Najwy szego, z
wyj tkiem Pierwszego Prezesa S du Najwy szego, Prezesów S du Najwy szego oraz Rzecznika
Dyscyplinarnego S du Najwy szego i jego zast pcy.

3. Sk ad s du dyscyplinarnego wyznacza Kolegium S du Najwy szego w drodze losowania, z listy dziów
du Najwy szego; sk adowi przewodniczy s dzia najstarszy s .

4. Rzecznika Dyscyplinarnego S du Najwy szego i jego zast pc wybiera Kolegium S du Najwy szego na
okres 4 lat.";

6) skre la si art. 54;
7) w art. 62 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W sprawach okre lonych w art. 33 ust. 1, art. 39, art. 43, art. 45, art. 46 ust. 2-5 i art. 48 do s dziów S du
Najwy szego Izby Wojskowej maj zastosowanie przepisy o s bie nierzy zawodowych oraz przepisy
wojskowe."

Art. 184. W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez s dy spraw z zakresu prawa pracy i
ubezpiecze spo ecznych (Dz. U. Nr 20, poz. 85 i z 1996 r. Nr 24, poz. 110) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpiecze spo ecznych powierza si dom pracy oraz s dom pracy i
ubezpiecze spo ecznych, o których mowa w ust. 1."

Art. 185. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70 i Nr 105, poz. 509, z
1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 90, poz. 557, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117,
poz. 752 i 753, Nr 124, poz. 782 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 155, poz. 1016 i Nr 162, poz. 1123 i
1125, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, Nr 75, poz. 853 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 553) wprowadza si
nast puj ce zmiany:
1) w art. 11 dotychczasow tre oznacza si jako ust. 1 i dodaje si ust. 2 w brzmieniu:
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"2. Kandydat na stanowisko prokuratora przedk ada informacj z Krajowego Rejestru Karnego, dotycz jego
osoby, i za wiadczenie stwierdzaj ce, e jest zdolny, ze wzgl du na stan zdrowia, do pe nienia obowi zków
prokuratora. Wydanie za wiadczenia oraz badanie kandydatów na stanowiska prokuratorów odbywa si na
zasadach dotycz cych kandydatów na urz d s dziego.";

2) w art. 14:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prokuratorem mo e by powo any ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe ni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) uko czy wy sze studia prawnicze w Polsce i uzyska tytu magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4) jest zdolny, ze wzgl du na stan zdrowia, do pe nienia obowi zków prokuratora,
5) uko czy 26 lat,
6) z egzamin prokuratorski lub s dziowski,
7) pracowa w charakterze asesora prokuratorskiego lub s dowego co najmniej rok albo odby w wojskowych

jednostkach organizacyjnych prokuratury okres s by przewidziany w przepisach o s bie wojskowej
nierzy zawodowych.",

b) w ust. 3 wyrazy "w ust. 1 pkt 4-6" zast puje si wyrazami "w ust. 1 pkt 6 i 7",
c) w ust. 4 wyrazy "w ust. 1 pkt 4 i 6" zast puje si wyrazami "w ust. 1 pkt 7";

3) w art. 16 po ust. 5 dodaje si ust. 5a w brzmieniu:
"5a. Stosunek s bowy prokuratora wygasa z dniem utraty przez niego obywatelstwa polskiego.";

4) po art. 16 dodaje si art. 16a w brzmieniu:
"Art. 16a. 1. Przeniesienie prokuratora na inne miejsce s bowe mo e nast pi tylko za jego zgod .

2. Zgoda prokuratora na przeniesienie na inne miejsce s bowe nie jest wymagana w przypadkach:
1) zniesienia stanowiska wywo anego zmian w organizacji prokuratury lub zniesienia danej jednostki

organizacyjnej prokuratury albo przeniesienia jej siedziby,
2) przeniesienia w wyniku kary dyscyplinarnej.

3. Do przeniesienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje si odpowiednio przepis art. 11 ust. 1.";
5) po art. 17 dodaje si art. 17a w brzmieniu:

"Art. 17a. 1. Do budynków jednostek organizacyjnych prokuratury nie wolno wnosi broni ani amunicji, a tak e
materia ów wybuchowych i innych rodków niebezpiecznych. Nie dotyczy to osób wykonuj cych w tych
budynkach obowi zki s bowe wymagaj ce posiadania broni.

2. Prokurator apelacyjny i odpowiednio prokurator okr gowy mo e zarz dzi stosowanie rodków
zapewniaj cych bezpiecze stwo w budynkach podlegaj cych mu jednostek organizacyjnych
prokuratury oraz zapobiegaj cych naruszaniu zakazu, o którym mowa w ust. 1. W takim przypadku do
ochrony tych budynków oraz osób w nich przebywaj cych stosuje si przepisy o ochronie osób i
mienia.";

6) w art. 44 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Prokuratorowi ubiegaj cemu si o mandat pos a albo senatora, albo radnego udziela si urlopu bezp atnego na

czas kampanii wyborczej.";
7) w art. 45 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przy powo aniu prokurator sk ada lubowanie wobec Prokuratora Generalnego wed ug nast puj cej roty:
lubuj uroczy cie na powierzonym mi stanowisku prokuratora s wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, sta

na stra y prawa i strzec praworz dno ci, obowi zki mojego urz du wype nia sumiennie, dochowa tajemnicy
pa stwowej i s bowej, a w post powaniu kierowa si zasadami godno ci i uczciwo ci»; sk adaj cy lubowanie
mo e doda na ko cu zwrot: «Tak mi dopomó Bóg.» Prokurator powo any na kolejne stanowisko prokuratorskie
lubowania nie sk ada.";

8) po art. 46 dodaje si art. 46a w brzmieniu:
"Art. 46a. 1. Prokurator otrzymuje legitymacj bow , wymieniaj zajmowane przez niego stanowisko

bowe.
2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do prokuratora w stanie spoczynku.
3. Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze zarz dzenia, wzór legitymacji s bowej prokuratora.";

9) art. 49 otrzymuje brzmienie:
"Art. 49. 1. Prokurator nie mo e podejmowa dodatkowego zatrudnienia, z wyj tkiem zatrudnienia na stanowisku

dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w cznym wymiarze nieprzekraczaj cym
pe nego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach, je eli wykonywanie
tego zatrudnienia nie przeszkadza w pe nieniu obowi zków prokuratora.

2. Prokuratorowi nie wolno tak e podejmowa innego zaj cia ani sposobu zarobkowania, które by
przeszkadza o w pe nieniu obowi zków prokuratora, mog o os abia zaufanie do jego bezstronno ci lub
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przynie ujm godno ci urz du prokuratora.
3. Prokurator nie mo e:

1) by cz onkiem zarz du, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spó ki prawa handlowego,
2) by cz onkiem zarz du, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spó dzielni,
3) by cz onkiem zarz du fundacji prowadz cej dzia alno gospodarcz ,
4) posiada w spó ce prawa handlowego wi cej ni 10% akcji lub udzia y przedstawiaj ce wi cej ni

10% kapita u zak adowego,
5) prowadzi dzia alno ci gospodarczej na w asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a tak e

zarz dza tak dzia alno ci lub by przedstawicielem b pe nomocnikiem w prowadzeniu takiej
dzia alno ci.

4. O zamiarze podj cia dodatkowego zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, a tak e o podj ciu innego
zaj cia lub sposobu zarobkowania, prokurator prokuratury apelacyjnej oraz prokurator prokuratury
okr gowej zawiadamia w ciwego prokuratora apelacyjnego albo okr gowego, a prokuratorzy
Prokuratury Krajowej, prokuratorzy apelacyjni i prokuratorzy okr gowi - Prokuratora Generalnego.
Prokurator prokuratury rejonowej kieruje zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do

ciwego prokuratora okr gowego.
5. W ciwy prokurator apelacyjny albo okr gowy w stosunku do podleg ego mu prokuratora, a Prokurator

Generalny w stosunku do prokuratora Prokuratury Krajowej, prokuratora apelacyjnego i prokuratora
okr gowego wydaje decyzj o sprzeciwie wobec zamiaru podj cia zatrudnienia na stanowisku
dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w szkole wy szej, je eli uzna, e b dzie ono
przeszkadza o w pe nieniu obowi zków prokuratora, oraz wobec podejmowania lub kontynuowania
innego zaj cia, które przeszkadza w pe nieniu obowi zków prokuratora albo przynosi ujm godno ci jego
urz du lub os abia zaufanie do jego bezstronno ci.

6. Prokuratorzy Instytutu Pami ci Narodowej - Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
kieruj zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4 zdanie pierwsze:
1) prokuratorzy oddzia owych komisji cigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwanych dalej

«oddzia owymi komisjami» - do Dyrektora G ównej Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, zwanej dalej «G ówn Komisj »,

2) Dyrektor G ównej Komisji, prokuratorzy G ównej Komisji i naczelnicy oddzia owych komisji - do
Prokuratora Generalnego.

7. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5, s :
1) Dyrektorowi G ównej Komisji - wobec prokuratorów oddzia owych komisji,
2) Prokuratorowi Generalnemu - wobec Dyrektora G ównej Komisji, prokuratorów G ównej Komisji i

naczelników oddzia owych komisji.";
10) w art. 49a:

a) w ust. 1 skre la si zdanie ostatnie,
b) ust. 2 i 3 otrzymuj brzmienie:

"2. O wiadczenie, o którym mowa w ust. 1, prokuratorzy sk adaj odpowiednio w ciwemu prokuratorowi
apelacyjnemu, wojskowemu prokuratorowi okr gowemu lub naczelnikowi oddzia owej komisji, który dokonuje
analizy danych zawartych w o wiadczeniach w terminie do dnia 30 czerwca ka dego roku.

3. Prokurator Krajowy, Naczelny Prokurator Wojskowy, Dyrektor G ównej Komisji, prokuratorzy Prokuratury
Krajowej, prokuratorzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokuratorzy G ównej Komisji, prokuratorzy
apelacyjni, wojskowi prokuratorzy okr gowi oraz naczelnicy oddzia owych komisji o wiadczenie, o którym
mowa w ust. 1, sk adaj Prokuratorowi Generalnemu, który dokonuje analizy danych zawartych w

wiadczeniach w terminie do dnia 30 czerwca ka dego roku.";
11) art. 50-53 otrzymuj brzmienie:

"Art. 50. 1. Prokurator Generalny mo e delegowa prokuratora do innej jednostki organizacyjnej prokuratury,
Ministerstwa Sprawiedliwo ci lub innej jednostki organizacyjnej podleg ej Ministrowi Sprawiedliwo ci albo
przez niego nadzorowanej, zgodnie z kwalifikacjami prokuratora. Delegowanie na okres d szy ni
sze miesi cy w ci gu roku mo e nast pi tylko za zgod prokuratora.

2. Delegowanie na okres do dwóch miesi cy w ci gu roku mo e zarz dzi równie prokurator apelacyjny i
okr gowy.

3. Prokurator delegowany na podstawie ust. 1 na czas nieokre lony mo e by odwo any z delegowania,
wzgl dnie z niego ust pi , za trzymiesi cznym uprzedzeniem.

4. Prokurator delegowany do innej jednostki organizacyjnej prokuratury, z wyj tkiem Prokuratury Krajowej,
po trzech miesi cach delegowania uzyskuje na pozosta y okres delegacji prawo do wynagrodzenia
zasadniczego w stawce podstawowej, przewidzianego dla prokuratora tej jednostki, chyba e przys uguje
mu druga stawka awansowa na zajmowanym stanowisku.
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5. Je eli delegowanie nast puje do innej miejscowo ci ni miejscowo ca siedzib jednostki
organizacyjnej prokuratury, w której prokurator pe ni s , nieb cej miejscem jego sta ego
zamieszkania, prokuratorowi delegowanemu przys uguje prawo do nieodp atnego zakwaterowania albo
zwrot kosztów zamieszkania w miejscu delegowania oraz wiadczenia dodatkowe, rekompensuj ce
niedogodno ci wynikaj ce z delegowania poza sta e miejsce pe nienia s by.

6. Prokuratorowi delegowanemu do Ministerstwa Sprawiedliwo ci mog by powierzone obowi zki na
stanowiskach urz dniczych, z wy czeniem stanowiska dyrektora generalnego urz du.

7. Prokurator delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwo ci ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego
przys uguj cego mu na zajmowanym stanowisku prokuratorskim oraz dodatku za d ugoletni prac . W
okresie delegowania prokurator otrzymuje dodatek funkcyjny okre lony w rozporz dzeniu wydanym na
podstawie art. 62 ust. 2.

8. Ponadto w okresie delegowania, ze wzgl du na charakter pracy i zakres wykonywanych zada ,
prokuratorowi mo e by przyznany przez Ministra Sprawiedliwo ci dodatek specjalny w kwocie
nieprzekraczaj cej 40% cznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek przyznaje
si na czas okre lony, a w indywidualnych wypadkach - tak e na czas nieokre lony.

9. W szczególnie uzasadnionych wypadkach dodatek, o którym mowa w ust. 8, mo e przekracza
wysoko okre lon w tym e ust pie.

10. Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegó owe zasady delegowania
prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwo ci oraz szczegó owe zasady dotycz ce innych wypadków
delegowania i zakres wiadcze dodatkowych zwi zanych z delegowaniem prokuratorów poza sta e
miejsce pe nienia s by, maj c na wzgl dzie poziom wiadcze przys uguj cych pracownikom
odbywaj cym podró e s bowe oraz czasowo przenoszonym.

Art. 51. 1. W okresie nieobecno ci w pracy z powodu choroby prokurator otrzymuje wynagrodzenie, nie d ej
jednak ni przez okres roku.

2. W razie niemo no ci wykonywania pracy z innych przyczyn, uprawniaj cych do uzyskania wiadcze
okre lonych w przepisach o wiadczeniach pieni nych z ubezpieczenia spo ecznego, prokuratorowi
przys uguje wynagrodzenie w wysoko ci wiadcze pieni nych z ubezpieczenia spo ecznego, przez
okres przewidziany w tych przepisach.

3. Za inn usprawiedliwion nieobecno w pracy prokuratorowi przys uguje wynagrodzenie.
4. W przypadkach, w których pracownikom podlegaj cym ubezpieczeniu spo ecznemu przys uguj zasi ki

niezale nie od prawa do wynagrodzenia, prokuratorowi przys uguje wiadczenie pieni ne w wysoko ci
zasi ku z ubezpieczenia spo ecznego.

Art. 52. 1. Prokuratorowi przys uguje corocznie urlop dodatkowy w wymiarze:
1) sze ciu dni roboczych - po dziesi ciu latach pracy,
2) dwunastu dni roboczych - po pi tnastu latach pracy.

2. Do okresu pracy, od którego zale y wymiar urlopu dodatkowego, wlicza si wszystkie okresy
zatrudnienia w prokuraturze lub s dzie na stanowiskach: prokuratorów i s dziów, aplikantów, asesorów, a
tak e okresy wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego lub zajmowania samodzielnego
stanowiska w organach w adzy publicznej, z którym zwi zana by a praktyka prawnicza, oraz inne okresy
pracy, je eli z tytu u tego zatrudnienia przys ugiwa zwi kszony wymiar urlopu.

3. Prokuratorowi przys uguje gratyfikacja jubileuszowa w wysoko ci:
1) po dwudziestu latach pracy - 100% wynagrodzenia miesi cznego,
2) po dwudziestu pi ciu latach pracy - 150% wynagrodzenia miesi cznego,
3) po trzydziestu latach pracy - 200% wynagrodzenia miesi cznego,
4) po trzydziestu pi ciu latach pracy - 250% wynagrodzenia miesi cznego,
5) po czterdziestu latach pracy - 350% wynagrodzenia miesi cznego,
6) po czterdziestu pi ciu latach pracy - 400% wynagrodzenia miesi cznego.

4. Do okresu pracy uprawniaj cego do gratyfikacji jubileuszowej wlicza si wszystkie poprzednie
zako czone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, je eli z mocy odr bnych przepisów podlegaj one
wliczeniu do okresu pracy, od którego zale uprawnienia pracownicze.

5. Do obliczania i wyp acania gratyfikacji jubileuszowej stosuje si odpowiednio przepisy dotycz ce nagród
jubileuszowych, o których mowa w przepisach o pracownikach urz dów pa stwowych.

Art. 53. 1. Prokuratorowi mo na udzieli atnego urlopu dla poratowania zdrowia.
2. Urlop dla poratowania zdrowia nie mo e przekracza sze ciu miesi cy i nie mo e by udzielony, je eli

prokurator nie wykonywa czynno ci przez okres roku z powodu choroby.
3. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela Prokurator Generalny.";

12) art. 56 otrzymuje brzmienie:
"Art. 56. 1. Prokurator powinien mieszka w miejscowo ci b cej siedzib jednostki organizacyjnej prokuratury, w
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której pe ni s .
2. Prze ony prokurator, w uzasadnionych przypadkach, mo e wyrazi zgod na zamieszkanie

prokuratora w innej miejscowo ci.
3. W razie uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2, prokuratorowi przys uguje zwrot kosztów przejazdu z

miejsca zamieszkania do jednostki organizacyjnej prokuratury. Zwrot kosztów jednak nie przys uguje,
je eli zmiana miejsca s bowego nast pi a w wyniku orzeczenia kary dyscyplinarnej wymienionej w art.
67 ust. 1 pkt 4.";

13) art. 58 otrzymuje brzmienie:
"Art. 58. 1. Prokuratorowi, a tak e prokuratorowi w stanie spoczynku, mo e by przyznana, jako po yczka, pomoc

finansowa na zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych.
2. rodki na pomoc finansow , o której mowa w ust. 1, nie mog by ni sze ni 5% rocznego funduszu p ac

przeznaczonego dla prokuratorów.
3. Minister Sprawiedliwo ci, w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw finansów publicznych,

okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób planowania i wykorzystywania rodków na zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunki przyznawania pomocy, o której mowa w ust. 1, z
uwzgl dnieniem zaanga owania rodków w asnych prokuratora, udzia u kolegiów prokuratur w
przyznawaniu pomocy oraz zasady racjonalno ci gospodarowania rodkami, przy przyj ciu zasady, e w
razie wyga ni cia stosunku s bowego prokuratora w sposób, o którym mowa w art. 16, po yczka
podlega zwrotowi wraz z oprocentowaniem w wysoko ci obowi zuj cej przy powszechnie dost pnych
kredytach bankowych.";

14) w art. 62:
a) po ust. 1 dodaje si ust. 1a-1l w brzmieniu:

"1a. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora na danym stanowisku ustala si w stawce podstawowej, w stawce
pierwszej awansowej albo w stawce drugiej awansowej. Pierwsza stawka awansowa stanowi 110% stawki
podstawowej, a druga stawka awansowa - 125% stawki podstawowej dla danego stanowiska
prokuratorskiego.

1b. Wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej nie mo e by ni sze ni wynagrodzenie zasadnicze w
stawce awansowej drugiej dla bezpo rednio ni szego stanowiska prokuratorskiego.

1c. Prokurator, obejmuj c stanowisko, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej.
Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora podwy sza si do wysoko ci stawki pierwszej awansowej po siedmiu
latach pracy na danym stanowisku prokuratorskim. Okres ten ulega wyd eniu o trzy lata w razie ukarania
prokuratora w tym czasie kar dyscyplinarn lub dwukrotnego wytkni cia uchybienia, o którym mowa w art. 8
ust. 7, je eli uchybienie by o zawinione.

1d. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora ulega podwy szeniu do stawki drugiej awansowej po siedmiu latach
pracy na danym stanowisku prokuratorskim od uzyskania przez prokuratora stawki pierwszej awansowej.
Przepis ust. 1c zdanie trzecie stosuje si odpowiednio.

1e. Do czasu pracy na stanowisku prokuratora dolicza si czas pozostawania przez prokuratora poza zawodem
prokuratorskim, je eli spowodowane to by o represjami za polityczn postaw prokuratora, o ile powrót do
zawodu nast pi nie pó niej ni do 31 grudnia 1990 r.

1f. W zwi zku z pe nion funkcj prokuratorowi przys uguje dodatek funkcyjny, stanowi cy procent kwoty
bazowej, o której mowa w ust. 1 zdanie pierwsze.

1g. Prokuratorowi przys uguje dodatek za d ugoletni prac wynosz cy, pocz wszy od szóstego roku pracy, 5%
aktualnie pobieranego przez prokuratora wynagrodzenia zasadniczego i wzrastaj cy po ka dym kolejnym
roku pracy o 1% tego wynagrodzenia, a do osi gni cia 20% wynagrodzenia zasadniczego. Po 20 latach
pracy dodatek wyp acany jest, bez wzgl du na sta pracy powy ej tego okresu, w wysoko ci 20% aktualnie
pobieranego przez prokuratora wynagrodzenia zasadniczego.

1h. Od wynagrodzenia prokuratorów nie odprowadza si sk adek na ubezpieczenie spo eczne.
1i. W razie wyga ni cia stosunku s bowego prokuratora w sposób, o którym mowa w art. 16, od wyp aconego

prokuratorowi w okresie s by wynagrodzenia, od którego nie odprowadzono sk adki na ubezpieczenie
spo eczne, przekazuje si do Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych sk adk przewidzian za ten okres w
przepisach o ubezpieczeniu spo ecznym.

1j. Sk adka na ubezpieczenie spo eczne, o której mowa w ust. 1i, podlega waloryzacji:
1) za okres do 31 grudnia 1998 r. - wska nikiem wzrostu p ac wynikaj cym ze wzrostu prognozowanego

przeci tnego wynagrodzenia, okre lanego corocznie w ustawie bud etowej, które stanowi o podstaw do
ustalania rodków i limitów na wynagrodzenia s dziów,

2) za okres od 1 stycznia 1999 r. - wska nikiem waloryzacji sk adek okre lonym na podstawie przepisów o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo ecznych.

1k. Przy obliczaniu kwoty nale nych sk adek, waloryzowanych na podstawie ust. 1j pkt 2, stosuje si
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odpowiednio art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spo ecznych (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).

1l. Przepisów ust. 1a-1d nie stosuje si do prokuratorów Prokuratury Krajowej.",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rada Ministrów okre la, w drodze rozporz dzenia, stawki podstawowe wynagrodzenia zasadniczego
prokuratorów oraz stawki dodatku funkcyjnego przys uguj cego prokuratorom, maj c na wzgl dzie w
szczególno ci zasady okre lone w ust. 1-1b i 1f.";

15) art. 62a i 62b otrzymuj brzmienie:
"Art. 62a. 1. Do prokuratorów stosuje si odpowiednio, z zastrze eniem ust. 2-5, przepisy art. 69-71, art. 73 i 74, art.

76, art. 85 § 4, art. 99-102 i art. 104 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju dów
powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070). Przewidziane w tej ustawie uprawnienia Krajowej Rady

downictwa i Ministra Sprawiedliwo ci przys uguj w stosunku do prokuratorów Prokuratorowi
Generalnemu, a uprawnienia kolegiów i prezesów w ciwych s dów - w ciwym prokuratorom
prze onym.

2. Prokuratorzy Prokuratury Krajowej oraz prokuratorzy G ównej Komisji przechodz w stan spoczynku z
dniem uko czenia siedemdziesi tego roku ycia.

3. Prokuratorzy, o których mowa w ust. 2, mog przej w stan spoczynku, na swój wniosek, po
uko czeniu sze dziesi tego pi tego roku ycia.

4. Prokuratorzy wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury przechodz w stan spoczynku z dniem
uko czenia sze dziesi tego roku ycia.

5. W razie zbiegu prawa do uposa enia w stanie spoczynku z prawem do emerytury lub renty wojskowej,
wyp aca si osobie uprawnionej wy cznie wiadczenie wy sze albo przez ni wybrane.

Art. 62b. Minister Sprawiedliwo ci w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw pracy okre li, w drodze
rozporz dzenia, szczegó owe zasady i tryb ustalania i wyp acania uposa oraz uposa rodzinnych
prokuratorom w stanie spoczynku i cz onkom ich rodzin oraz terminy przekazania do Zak adu
Ubezpiecze Spo ecznych sk adek, o których mowa w art. 62 ust. 1i i 1j, maj c na wzgl dzie w
szczególno ci konieczno zapewnienia osobom uprawnionym ci ci róde utrzymania oraz
udogodnie w odbiorze uposa i uposa rodzinnych.";

16) po art. 62b dodaje si art. 62c w brzmieniu:
"Art. 62c. W razie utraty uprawnie do stanu spoczynku i uposa enia w przypadkach, o których mowa w art. 104 § 5

ustawy powo anej w art. 62a ust. 1, stosuje si odpowiednio przepis art. 62 ust. 1i i 1j oraz przepisy
wydane na podstawie art. 62b.";

17) w art. 64 wyrazy "49-51" zast puje si wyrazami "49, 50 i 51";
18) w art. 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W razie powo ania prokuratora do niezawodowej s by wojskowej, jego prawa i obowi zki s bowe ulegaj
zawieszeniu na czas trwania s by. Prokurator zachowuje jednak swoje stanowisko i prawo do wynagrodzenia, a
czas s by wojskowej wlicza si do okresu stosunku s bowego na stanowisku prokuratora.";

19) w art. 65a:
a) w ust. 1 po wyrazach "organizacji mi dzynarodowych" dodaje si wyrazy "oraz ponadnarodowych" oraz na ko cu

kropk zast puje si przecinkiem i dodaje si wyrazy "chyba e przechodzi w stan spoczynku.",
b) w ust. 2 wyrazy "5 lat" zast puje si wyrazami "9 lat" oraz kropk zast puje si przecinkiem i dodaje wyrazy

"chyba e pe ni funkcje s dziowskie lub prokuratorskie w mi dzynarodowych lub ponadnarodowych organach
dowych.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. W wypadku przewidzianym w ust. 2, Prokurator Generalny, na wniosek prokuratora, który zrzek si

stanowiska, powo uje go na poprzednio zajmowane stanowisko niezale nie od liczby stanowisk
prokuratorskich w danej powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, chyba e nie spe nia on warunków
wymaganych do powo ania na stanowisko prokuratora.",

d) po ust. 3 dodaje si ust. 4 w brzmieniu:
"4. W razie odmowy powo ania, o którym mowa w ust. 3, zainteresowanemu s y skarga do S du

Najwy szego.";
20) w art. 90 dodaje si zdanie drugie w brzmieniu:

"W razie potrzeby wynikaj cej z zakresu dzia ania prokuratury, Minister Sprawiedliwo ci mo e, w drodze
rozporz dzenia, przed okres aplikacji prokuratorskiej do trzech lat, maj c na wzgl dzie przeznaczenie
dodatkowego czasu trwania aplikacji na przygotowanie aplikantów do nale ytego wykonywania powierzonych
prokuraturze nowych lub poszerzonych zada oraz na podnoszenie kwalifikacji aplikantów w miar post pu nauki i
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techniki w sferze zapobiegania i zwalczania przest pczo ci.";
21) w art. 92 na ko cu kropk zast puje si rednikiem i dodaje si wyrazy "sk adaj cy lubowanie mo e doda na ko cu

zwrot: «Tak mi dopomó Bóg.»";
22) w art. 95 wyrazy "art. 46" zast puje si wyrazami "art. 46 i 46a ust. 1", a wyrazy "art. 62" zast puje si wyrazami "art.

62 ust. 1, 1g i 2";
23) w art. 100 w ust. 1 na ko cu kropk zast puje si przecinkiem i dodaje si wyrazy "z wy czeniem art. 50 ust. 3 i 4,

art. 62 ust. 1a-1d i ust. 1h-1k, art. 62a-62c i art. 65a."

Art. 186. W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach b cych ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950, z 1998 r. Nr 37, poz. 204, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360 i Nr 77, poz. 862 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) wprowadza si nast puj ce
zmiany:
1) w art. 15:

a) w ust. 1 po wyrazach "emerytur lub rent " dodaje si wyrazy "b uposa enie w stanie spoczynku albo
uposa enie rodzinne",

b) po ust. 3 dodaje si ust. 31 w brzmieniu:
"31. W razie zbiegu prawa do uposa enia w stanie spoczynku albo uposa enia rodzinnego z prawem do

wiadcze o charakterze emerytalnym lub rentowym, ust. 3 stosuje si odpowiednio.";
2) w art. 20:

a) w ust. 2 po wyrazach "emerytom, rencistom i inwalidom" dodaje si wyrazy "oraz osobom pobieraj cym
uposa enie w stanie spoczynku lub uposa enie rodzinne",

b) w ust. 3 po wyrazach "emerytom i rencistom" dodaje si wyrazy "oraz osobom pobieraj cym uposa enie w stanie
spoczynku lub uposa enie rodzinne,";

3) w art. 201 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) nie posiadaj prawa do adnych wiadcze rentowych lub emerytalnych ani prawa do uposa enia w stanie

spoczynku albo uposa enia rodzinnego,";
4) w art. 24 dotychczasow tre oznacza si jako ust. 1 i dodaje si ust. 2 w brzmieniu:

"2. wiadczenia oraz rycza t, o których mowa w ust. 1, przys uguj ce osobom otrzymuj cym uposa enie w stanie
spoczynku albo uposa enie rodzinne wyp acaj , ze rodków bud etu pa stwa, jednostki wyp acaj ce te
uposa enia. Je eli jednak osoby te s uprawnione tak e do pobierania wiadczenia o charakterze rentowym,
wiadczenia, o których mowa w ust. 1, wyp aca w ciwy organ rentowy."

Art. 187. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z
1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 48, poz. 551, Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001
r. Nr 63, poz. 635) w art. 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) uko czy wy sze studia prawnicze w Polsce i uzyska tytu magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,".

Art. 188. W ustawie z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym S dzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104,
poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z
1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008 oraz z 2001 r. Nr 49,
poz. 508 i 509) po art. 12c dodaje si art. 12d i 12e w brzmieniu:

"Art. 12d. 1. S dem dyscyplinarnym w sprawach s dziów Naczelnego S du Administracyjnego jest Naczelny S d
Administracyjny, który orzeka:
1) w pierwszej instancji - w sk adzie trzech s dziów Naczelnego S du Administracyjnego,
2) w drugiej instancji - w sk adzie siedmiu s dziów Naczelnego S du Administracyjnego.

2. Do orzekania w s dzie dyscyplinarnym uprawnieni s wszyscy s dziowie Naczelnego S du
Administracyjnego, z wyj tkiem Prezesa i wiceprezesów Naczelnego S du Administracyjnego oraz
Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnego S du Administracyjnego i jego zast pcy.

3. Sk ad s du dyscyplinarnego wyznacza Kolegium S du w drodze losowania, z listy s dziów Naczelnego
du Administracyjnego; sk adowi orzekaj cemu przewodniczy s dzia najstarszy s .

4. Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zast pców, spo ród s dziów Naczelnego S du Administracyjnego,
wybiera Kolegium S du na okres 4 lat.

Art. 12e. 1. S dzia Naczelnego S du Administracyjnego przechodzi w stan spoczynku z dniem uko czenia
siedemdziesi tego roku ycia.

 2. S dzia, o którym mowa w ust. 1, mo e przej w stan spoczynku, na swój wniosek, po uko czeniu
sze dziesi tego pi tego roku ycia."
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Art. 189. W ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 oraz z 2000 r. Nr
48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 17 dodaje si ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Biurem Trybuna u Konstytucyjnego kieruje szef, którego powo uje Zgromadzenie Ogólne S dziów Trybuna u
Konstytucyjnego na wniosek Prezesa Trybuna u. Do Szefa Biura Trybuna u stosuje si przepisy ustawy z dnia
31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmuj cych kierownicze stanowiska pa stwowe (Dz. U. Nr 20, poz.
101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr
34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z
1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133,
poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz.
69 i Nr 48, poz. 552) w zakresie dotycz cym sekretarza stanu.";

2) w art. 27:
a) w pkt 1 skre la si wyrazy " , pytanie prawne",
b) w pkt 2 skre la si wyrazy " , pytaniem prawnym",
c) dodaje si pkt 2a w brzmieniu:

"2a) s d, który przedstawi Trybuna owi Konstytucyjnemu pytanie prawne, o ile zg osi udzia w post powaniu
wszcz tym na skutek tego pytania prawnego i wyznaczy spo ród s dziów tego s du umocowanego
przedstawiciela,".

Art. 190. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju s dów wojskowych (Dz. U. Nr 117, poz. 753 i z 1999
r. Nr 75, poz. 853) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 3 skre la si § 2;
2) art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. § 1. Dzia alno dów wojskowych jest finansowana z wyodr bnionych rodków bud etowych Ministerstwa
Obrony Narodowej.

 § 2. Minister Obrony Narodowej, jako dysponent cz ci bud etowej, nie jest uprawniony do dokonywania
przeniesie , o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z
2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499 i Nr 88, poz. 961), je eli powodowa oby to
zmniejszenie wydatków w rozdziale klasyfikacji wydatków dotycz cych s dów wojskowych.

 § 3. Organami kieruj cymi gospodark finansow dów wojskowych s prezesi tych s dów.
 § 4. Projekty planów finansowych oraz plany finansowe dla s dów wojskowych opracowuj prezesi tych

dów, wed ug zasad okre lonych w odr bnych przepisach o finansach publicznych, które dyrektor
departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4, przedk ada Krajowej Radzie S downictwa, a ta na ich
podstawie sk ada wniosek do Ministra Obrony Narodowej o opracowanie dochodów i wydatków dów
wojskowych.

 § 5. Organy wymienione w § 4 s zwi zane za eniami, o których mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.

 § 6. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwo ci i ministrem w ciwym do
spraw finansów publicznych okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegó owe zasady planowania i
prowadzenia gospodarki finansowej i dzia alno ci inwestycyjnej s dów wojskowych.";

3) w art. 5:
a) w § 4 po wyrazach "o którym mowa w § 2" dodaje si wyrazy "i 3",
b) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. S dziów na stanowiska s bowe w departamencie, o którym mowa w § 4, powo uje, spo ród dziów
wojskowych s dów okr gowych, i odwo uje Minister Sprawiedliwo ci w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej.";

4) po art. 7 dodaje si art. 7a w brzmieniu:
"Art. 7a. Osoby pozostaj ce ze sob w stosunku pokrewie stwa w linii prostej lub powinowactwa w linii prostej albo

w stosunku przysposobienia, ma onkowie oraz rodze stwo nie mog by dziami oraz asesorami
dowymi w tym samym s dzie.";

5) rozdzia 2 otrzymuje tytu "Samorz d s dziowski i organy s dów";
6) art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9. Organem samorz du s dziowskiego jest Zgromadzenie S dziów S dów Wojskowych.";
7) w art. 10 w § 3 skre la si pkt 4;
8) po art. 10 dodaje si art. 10a w brzmieniu:
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"Art. 10a. Organami s dów wojskowych s :
1) w wojskowych s dach okr gowych - prezes s du oraz kolegium wojskowego s du okr gowego,
2) w wojskowych s dach garnizonowych - prezes s du.";

9) w art. 11 po § 4 dodaje si § 5-8 w brzmieniu:
"§ 5. Prezes s du wojskowego i jego zast pca mo e by odwo any przez Ministra Sprawiedliwo ci w porozumieniu

z Ministrem Obrony Narodowej w przypadku ra cego niewywi zywania si z obowi zków s bowych lub gdy
dalsze pe nienie przez prezesa jego funkcji z innych powodów nie da si pogodzi z dobrem wymiaru
sprawiedliwo ci.

§ 6. Odwo anie nast puje po zasi gni ciu opinii Krajowej Rady S downictwa. Zamiar odwo ania prezesa s du
wojskowego albo jego zast pcy, wraz z pisemnym uzasadnieniem, Minister Sprawiedliwo ci w porozumieniu z
Ministrem Obrony Narodowej przedstawia Krajowej Radzie S downictwa, w celu uzyskania opinii.

§ 7. Je eli Krajowa Rada S downictwa, w terminie miesi ca od przedstawienia zamiaru odwo ania prezesa s du
wojskowego albo jego zast pcy, opinii nie wyda, uwa a si e opinia jest pozytywna.

§ 8. W razie z enia przez prezesa s du wojskowego albo jego zast pcy rezygnacji z pe nionej funkcji, Minister
Sprawiedliwo ci w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej odwo uje go bez zasi gni cia opinii, o której
mowa w § 6.";

10) w art. 13 w § 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) opiniowanie wniosków o przeniesienie s dziego na inne miejsce s bowe,"
b) dodaje si pkt 5 w brzmieniu:

"5) wypowiadanie si w przypadkach zachowa dziów naruszaj cych zasady etyki.";
11) w art. 15:

a) w § 1 w zdaniu drugim na ko cu skre la si kropk i dodaje si wyrazy "albo naruszaj ce sprawno post powania
dowego lub z innych powodów niecelowe.",

b) po § 3 dodaje si § 4 i 5 w brzmieniu:
"§ 4. Minister Sprawiedliwo ci mo e zwróci prezesowi lub zast pcy prezesa s du wojskowego pisemn uwag ,

je eli stwierdzi uchybienia w zakresie kierowania s dem albo sprawowania przez prezesa przys uguj cego
mu nadzoru nad dzia alno ci administracyjn dów wojskowych.

§ 5. Uprawnienia okre lone w § 4 przys uguj Ministrowi Obrony Narodowej odno nie do nadzoru w zakresie
czynnej s by wojskowej nierzy pe ni cych s w s dach wojskowych.";

12) w art. 22 w § 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) uko czy wy sze studia prawnicze w Polsce i uzyska tytu magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,"
b) skre la si pkt 4,
c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) odby co najmniej trzyletni sta na stanowisku asesora w s dzie wojskowym,"
d) w pkt 7 wyrazy "26 lat" zast puje si wyrazami "29 lat";

13) w art. 23:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. S dziowie s dów wojskowych do pe nienia urz du na stanowisku s dziowskim s powo ywani przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady S downictwa.",

b) dodaje si § 1a i 1b w brzmieniu:
"§ 1a. S dziowie s dów wojskowych s powo ywani na stanowiska:

1) s dziego wojskowego s du garnizonowego,
2) s dziego wojskowego s du okr gowego.

§ 1b. Powo uj c do pe nienia urz du na stanowisku s dziowskim, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza
miejsce s bowe (siedzib ) s dziego.",

c) po § 4 dodaje si § 5 w brzmieniu:
"§ 5. Kandydaci na stanowiska s dziów zg aszaj swoje kandydatury dyrektorowi departamentu, o którym mowa

w art. 5 § 4. Dyrektor, przed zg oszeniem kandydatur Zgromadzeniu, ocenia kwalifikacje kandydatów,
zasi ga opinii w ciwego kolegium i zawiadamia Ministra Sprawiedliwo ci oraz Ministra Obrony
Narodowej, przekazuj c wype nion kart zg oszenia kandydata.";

14) art. 24 otrzymuje brzmienie:
"Art. 24. § 1. S dziowie zajmuj stanowiska:

1) s dziego wojskowego s du garnizonowego,
2) s dziego wojskowego s du okr gowego,
3) s dziego departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4,
4) s dziego w Izbie Wojskowej S du Najwy szego.
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§ 2. Wyznaczenie na stanowisko, o którym mowa w § 1 pkt 4, okre laj odr bne przepisy.
§ 3. Obj cie stanowiska przez s dziego stwierdza Minister Obrony Narodowej.";

15) art. 25 otrzymuje brzmienie:
"Art. 25. § 1. S dziowie i awnicy na rozprawach u ywaj stroju urz dowego. Strojem urz dowym s dziego i

awnika na rozprawie s dowej jest toga, a s dziego przewodnicz cego na rozprawie - tak e nak adany
na ko nierz togi cuch z wizerunkiem or a.

§ 2. Minister Sprawiedliwo ci, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, po zasi gni ciu opinii
Krajowej Rady S downictwa, okre li, w drodze rozporz dzenia, wzór stroju urz dowego s dziów i
awników, uwzgl dniaj c uroczysty charakter stroju, odpowiedni dla powagi s du, i tradycj utrwalon
w s downictwie.";

16) w art. 26 § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Minister Sprawiedliwo ci w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej mo e delegowa dziego na okres

nieprzekraczaj cy trzech miesi cy w roku kalendarzowym, do pe nienia obowi zków s dziowskich lub
wykonywania czynno ci administracyjnych w innym s dzie wojskowym lub w s dzie powszechnym albo w
departamencie, o którym mowa w art. 5 § 4, a na wniosek Pierwszego Prezesa S du Najwy szego lub
Prezesa Naczelnego S du Administracyjnego - tak e, odpowiednio, w S dzie Najwy szym lub Naczelnym

dzie Administracyjnym.";
17) w art. 28 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. O wiadczenia, o których mowa w § 1, s dziowie sk adaj prezesowi w ciwego wojskowego s du
okr gowego, który dokonuje analizy zawartych w nich danych. S dziowie zajmuj cy stanowiska s bowe w
departamencie, o którym mowa w art. 5 § 4, o wiadczenia sk adaj Ministrowi Sprawiedliwo ci, który dokonuje
analizy zawartych w nich danych.";

18) w art. 30 po § 5 dodaje si § 6 w brzmieniu:
"§ 6. Zasady okre lone w § 1 stosuje si tak e odno nie do odpowiedzialno ci administracyjnej.";

19) art. 32-35 otrzymuj brzmienie:
"Art. 32. § 1. Stosunek s bowy s dziego rozwi zuje si z mocy prawa, je eli s dzia zrzek si urz du lub uko czy

60 lat. Zrzeczenie si urz du jest skuteczne po up ywie trzech miesi cy od dnia z enia na r ce
Ministra Sprawiedliwo ci o wiadczenia, chyba e na wniosek s dziego Minister Sprawiedliwo ci
okre li inny termin. O rozwi zaniu stosunku s bowego s dziego z mocy prawa Minister
Sprawiedliwo ci zawiadamia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Krajow Rad downictwa,
Ministra Obrony Narodowej i s dziego.

§ 2. S dziego, który zrzek si urz du, wyznacza si za jego zgod ponownie na stanowisko zajmowane
poprzednio lub na stanowisko równorz dne poprzednio zajmowanemu, je eli nie ma innych przeszkód
prawnych i istnieje taka mo liwo .

§ 3. W przypadku nieskorzystania przez s dziego z przys uguj cego mu prawa, o którym mowa w § 2,
zwalnia si go z zawodowej s by wojskowej, chocia by nie spe nia warunków okre lonych w
przepisach o s bie wojskowej nierzy zawodowych.

§ 4. S dzia, którego stosunek s bowy rozwi za si z mocy prawa z powodu uko czenia 60 lat,
przechodzi w stan spoczynku, chyba e zosta powo any na urz d s dziego s du powszechnego.

§ 5. W razie zbiegu prawa do uposa enia w stanie spoczynku z prawem do emerytury lub renty wojskowej,
wyp aca si osobie uprawnionej wy cznie wiadczenie wy sze albo przez ni wybrane.

§ 6. S dzia, którego stosunek s bowy rozwi za si z mocy prawa z powodu uko czenia 60 lat, na swój
wniosek jest powo ywany, w trybie okre lonym w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o
ustroju s dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070), z zastrze eniem § 7 i 8, na urz d s dziego

du powszechnego, je eli nie ma innych przeszkód prawnych i istnieje taka mo liwo .
§ 7. W wypadku przewidzianym w § 6 Krajowa Rada S downictwa, z inicjatywy zainteresowanego,

przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, bez zasi gania opinii w ciwego zgromadzenia
dziów, wniosek o powo anie s dziego s du wojskowego na urz d s dziego s du powszechnego.

§ 8. Powo anie s dziego s du wojskowego na urz d s dziego s du powszechnego w trybie, o którym
mowa w § 6 i 7, nast puje odpowiednio: s dzia wojskowego s du garnizonowego na stanowisko

dziego w s dzie rejonowym, a s dzia wojskowego s du okr gowego na stanowisko s dziego w
dzie okr gowym.

§ 9. W razie odmowy przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku, o którym mowa w §
7, zainteresowanemu s y skarga do S du Najwy szego.

Art. 33. § 1. S dzia, który zosta mianowany, powo any lub wybrany do pe nienia funkcji w organach pa stwowych,
samorz du terytorialnego, w s bie dyplomatycznej, konsularnej lub w organach organizacji
mi dzynarodowych i ponadnarodowych dzia aj cych na podstawie umów mi dzynarodowych
ratyfikowanych przez Rzeczpospolit Polsk , jest obowi zany zrzec si niezw ocznie swojego urz du.



Prawo o ustroju … Dz.U.2001.98.1070 wersja: 2011-01-02 -

System Informacji Prawnej Lex (Lex dla Samorz du Terytorialnego) 18/2011

§ 2. S dzia, który zrzek si urz du z przyczyn okre lonych w § 1, mo e powróci na urz d s dziego i
poprzednio zajmowane stanowisko, je eli przerwa w pe nieniu obowi zków s dziego nie przekracza
dziewi ciu lat, chyba e pe ni funkcje s dziowskie w mi dzynarodowych lub ponadnarodowych
organach s dowych.

§ 3. W wypadku przewidzianym w § 2 Krajowa Rada S downictwa, z inicjatywy zainteresowanego, po
uzyskaniu opinii Zgromadzenia S dów Wojskowych, przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej
Polskiej wniosek o powo anie by ego s dziego na urz d s dziego na poprzednio zajmowane stanowisko
i miejsce s bowe, niezale nie od liczby stanowisk s dziowskich w danym s dzie, chyba e nie spe nia
on warunków wymaganych do powo ania na urz d s dziego.

§ 4. W razie odmowy przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku, o którym mowa w §
3, zainteresowanemu s y skarga do S du Najwy szego.

Art. 34. § 1. Prawomocne orzeczenie s du dyscyplinarnego o z eniu s dziego z urz du oraz prawomocne
orzeczenie s du skazuj ce na rodek karny pozbawienia praw publicznych lub zakazu zajmowania
stanowiska s dziego poci ga za sob , z mocy prawa, utrat urz du i stanowiska s dziego. Stosunek

bowy s dziego wygasa z chwil uprawomocnienia si orzeczenia.
§ 2. O wyga ni ciu stosunku s bowego, o którym mowa w § 1, s dziego zawiadamia Minister

Sprawiedliwo ci w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
Art. 35. § 1. S dziego nie mo na zwolni z zawodowej s by wojskowej przed rozwi zaniem stosunku s bowego

z mocy prawa lub przed utrat przez niego stanowiska s dziego.
§ 2. W wypadku, o którym mowa w § 1, s dziego zwalnia si z zawodowej s by wojskowej jednocze nie z

rozwi zaniem stosunku s bowego z mocy prawa lub utrat przez niego tego stanowiska.
§ 3. S dzia, który orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej zosta uznany za niezdolnego do zawodowej

by wojskowej, na swój wniosek jest powo ywany, w trybie okre lonym w przepisach ustawy, o której
mowa w art. 32 § 6, z zastrze eniem § 4 i 5, na urz d s dziego s du powszechnego, je eli nie ma
innych przeszkód prawnych i istnieje taka mo liwo .

§ 4. W wypadku przewidzianym w § 3 Krajowa Rada S downictwa, z inicjatywy zainteresowanego,
przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej - bez zasi gania opinii w ciwego zgromadzenia

dziów - wniosek o powo anie by ego s dziego s du wojskowego na urz d s dziego s du
powszechnego.

§ 5. Powo anie s dziego s du wojskowego na urz d s dziego s du powszechnego w trybie, o którym mowa
w § 3 i 4, nast puje w sposób, o którym mowa w art. 32 § 8.

§ 6. W razie odmowy przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku, o którym mowa w §
4 , zainteresowanemu s y skarga do S du Najwy szego.";

20) art. 39 otrzymuje brzmienie:
"Art. 39. § 1. Karami dyscyplinarnymi s :

1) upomnienie,
2) nagana,
3) usuni cie z zajmowanej funkcji,
4) przeniesienie na inne miejsce s bowe,
5) z enie s dziego z urz du.

§ 2. Orzekaj c kar enia s dziego z urz du, s dy dyscyplinarne mog wyst pi do w ciwego organu
z wnioskiem o pozbawienie ukaranego stopnia oficerskiego.

§ 3. S dzia, któremu wymierzono kar okre lon w § 1 pkt 3 lub 4, nie mo e by wyznaczony przez okres
pi ciu lat na wy sze s dziowskie stanowisko s bowe oraz mianowany na wy szy stopie wojskowy,
a tak e nie mo e w tym okresie by cz onkiem kolegium s du wojskowego, orzeka w s dzie
dyscyplinarnym oraz odzyska utraconej funkcji.

§ 4. Wymierzenie kary okre lonej w § 1 pkt 5 poci ga za sob utrat mo liwo ci ponownego powo ania
ukaranego na urz d s dziego.

§ 5. W wypadku przewinienia dyscyplinarnego lub wykroczenia mniejszej wagi, s d dyscyplinarny mo e
odst pi od wymierzania kary.";

21) po art. 39 dodaje si art. 39a w brzmieniu:
"Art. 39a. § 1. S dami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych s dziów s dów wojskowych s :

1) w pierwszej instancji - wojskowe s dy okr gowe,
2) w drugiej instancji - S d Najwy szy - Izba Wojskowa.

§ 2. Miejscowo w ciwy do rozpoznania sprawy s dziego w post powaniu dyscyplinarnym oraz w
sprawach, o których mowa w art. 30 § 1, jest s d dyscyplinarny, w okr gu którego znajduje si
miejsce s bowe s dziego obj tego post powaniem.

§ 3. S dy dyscyplinarne orzekaj w sk adzie trzech s dziów. Do orzekania w s dzie dyscyplinarnym s
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uprawnieni wszyscy s dziowie danego s du dyscyplinarnego, z wyj tkiem prezesa s du oraz
rzecznika dyscyplinarnego.";

22) w art. 40:
a) § 2 i 3 otrzymuj brzmienie:

"§ 2. Rzecznik dyscyplinarny dzia a przy Krajowej Radzie S downictwa. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego
trwa cztery lata.

§ 3. Zgromadzenie S dziów S dów Wojskowych zg asza Krajowej Radzie S downictwa wybranego rzecznika
dyscyplinarnego, najpó niej na trzy miesi ce przed up ywem kadencji rzecznika dyscyplinarnego albo w
ci gu miesi ca po jego ust pieniu.",

b) dodaje si § 4 w brzmieniu:
"§ 4. Obwiniony mo e ustanowi obro spo ród s dziów s dów wojskowych lub adwokatów.";

23) w art. 41:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynno ci dyscyplinarne na danie Krajowej Rady S downictwa,
Ministra Sprawiedliwo ci, Ministra Obrony Narodowej, Pierwszego Prezesa S du Najwy szego, kolegium,
prezesów w ciwych s dów wojskowych, a tak e z w asnej inicjatywy. Rzecznik dyscyplinarny, w zakresie
przeprowadzenia post powania wyja niaj cego, jest zwi zany wskazaniem organu uprawnionego.",

b) w § 2 po wyrazach "s du dyscyplinarnego" przecinek zast puje si kropk i skre la si wyrazy "w tym wyja nie
onych przez obwinionego.",

c) po § 2 dodaje si § 3-5 w brzmieniu:
"§ 3. Po przeprowadzeniu post powania, o którym mowa w § 2, je eli zachodz podstawy do wszcz cia

post powania dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny wszczyna post powanie dyscyplinarne i przedstawia
dziemu na pi mie zarzuty.

§ 4. Po przedstawieniu zarzutów obwiniony, w terminie 14 dni, mo e z wyja nienia i zg osi wnioski o
przeprowadzenie dowodów.

§ 5. Po up ywie terminu, o którym mowa w § 4, a w razie potrzeby po przeprowadzeniu dalszych dowodów,
rzecznik dyscyplinarny sk ada wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej do s du dyscyplinarnego.
Wniosek powinien zawiera dok adne okre lenie czynu, który jest przedmiotem post powania, oraz
uzasadnienie.";

24) po art. 41 dodaje si art. 41a-41c w brzmieniu:
"Art. 41a. § 1. Po rozpoznaniu sprawy na rozprawie, s d dyscyplinarny orzeka wyrokiem.

§ 2. Je eli przewinienie zawiera znamiona przest pstwa, s d dyscyplinarny z urz du rozpoznaje spraw
w zakresie zezwolenia na poci gni cie s dziego do odpowiedzialno ci karnej i wydaje postanowienie
w przedmiocie zezwolenia, o którym mowa w art. 30 § 1, co nie wstrzymuje biegu post powania
dyscyplinarnego.

Art. 41 b. § 1. S d dyscyplinarny mo e z urz du lub na wniosek rzecznika dyscyplinarnego zawiesi w
czynno ciach s dziego, w stosunku do którego wszcz to post powanie karne, o
ubezw asnowolnienie lub post powanie dyscyplinarne.

§ 2. Zawieszenie w czynno ciach s dziego poci ga za sob skutki zawieszenia w czynno ciach
bowych na podstawie przepisów o dyscyplinie wojskowej; nie dotyczy to osób, w stosunku do

których wszcz to post powanie o ubezw asnowolnienie.
§ 3. Zawieszenie w czynno ciach ustaje z chwil prawomocnego zako czenia post powania, o którym

mowa w § 1, je eli s d dyscyplinarny wcze niej nie uchyli zawieszenia.
§ 4. Na uchwa w przedmiocie zawieszenia w czynno ciach s dziego przys uguje za alenie do s du

drugiej instancji. Wniesienie za alenia nie wstrzymuje wykonania uchwa y.
Art. 41c. § 1. Przewodnicz cy s du dyscyplinarnego pierwszej instancji przesy a odpis prawomocnego wyroku

du dyscyplinarnego Krajowej Radzie S downictwa, Ministrowi Sprawiedliwo ci i Ministrowi Obrony
Narodowej, a ponadto prezesowi w ciwego s du i kolegium.

§ 2. Wykonanie wyroku nale y do Ministra Sprawiedliwo ci w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej.";

25) w art. 42 § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Po up ywie pi ciu lat od uprawomocnienia si wyroku orzekaj cego kar przewidzian w art. 39 § 1 pkt 1-4,

Minister Sprawiedliwo ci w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej zarz dza usuni cie odpisu wyroku z
akt osobowych, je eli w tym okresie nie wydano przeciwko ukaranemu innego wyroku skazuj cego.";

26) w art. 43 po § 2 dodaje si § 2a w brzmieniu:
"§ 2a. Obj cie stanowiska przez asesora stwierdza Minister Obrony Narodowej.";

27) w art. 46:
a) w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
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"Do asesorów, którym powierzono pe nienie czynno ci s dziowskich, stosuje si przepisy dotycz ce s dziów, z
wyj tkiem art. 33, i z zastrze eniem art. 70 § 1a.",

b) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Asesor obejmuj cy stanowisko sk ada wobec Ministra Sprawiedliwo ci lubowanie wed ug roty ustalonej dla

asesorów s dowych w ustawie, o której mowa w art. 32 § 6.";
28) w art. 49 po § 2 dodaje si § 3 w brzmieniu:

"§ 3. Obj cie stanowiska przez aplikanta stwierdza Minister Obrony Narodowej.";
29) w art. 50 w § 2 wyrazy "2 lata i 6 miesi cy" zast puje si wyrazami "3 lata";
30) art. 52 otrzymuje brzmienie:

"Art. 52. Minister Sprawiedliwo ci w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej okre li, w drodze rozporz dzenia,
tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko aplikanta, organizacj aplikacji s dowej, zakres egzaminu

dziowskiego, sk ad komisji egzaminacyjnej i sposób powo ywania jej cz onków, wysoko ich
wynagrodzenia i tryb post powania komisji egzaminacyjnej.";

31) w art. 58 w § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
"8) w razie uznania prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym winnym naruszenia honoru i godno ci

nierskiej,";
32) w art. 70:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Do s dów wojskowych, s dziów wojskowych oraz awników stosuje si odpowiednio przepisy art. 4 i 5, art.

40, art. 42, art. 44-52, art. 53 § 1-3, art. 54, art. 56, art. 57 § 5, art. 58 § 1, art. 60, art. 65 i 66, art. 69 § 2,
art. 70 i 71, art. 73-75, art. 77 § 2, 5 i 6, art. 78 § 1-4, art. 79, 80 § 4, art. 83, art. 84 § 3, art. 85 i 86, art. 89 i
90, art. 91 § 1-7 i § 9-12, art. 92 § 1 i 2, art. 93, art. 94 § 1, 3 i 4, art. 95, art. 96 § 1 i 2, art. 98 § 1, art. 99,
art. 100 § 1-4, art. 101 § 2-4, art. 102, art. 104-106, art. 108, art. 111, art. 114 § 5-7, art. 115, art. 116-118,
art. 120-122, art. 125-128, art. 130, art. 133, art. 135 § 5-7, art. 147 § 3, art. 156, art. 159 § 1 pkt 5 i 6, art.
167, art. 169, art. 170 § 3, art. 171, art. 172 § 1-5, art. 173 i 174 ustawy, o której mowa w art. 32 § 6, oraz
przepisy wydane na podstawie art. 57 § 5, art. 78 § 5, art. 91 § 8, art. 96 § 3, art. 103, art.148 i art. 172 § 6
tej e ustawy, z tym e:
1) okre lone w tych przepisach czynno ci i uprawnienia Ministra Sprawiedliwo ci, zgromadzenia ogólnego

dziów, kolegium s du, prezesów s dów rejonowych i okr gowych oraz prezesa s du dyscyplinarnego
wykonuj odpowiednio: Minister Sprawiedliwo ci w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,
Zgromadzenie S dziów S dów Wojskowych, kolegium wojskowego s du okr gowego, prezesi dów
wojskowych i prezes s du dyscyplinarnego, a czynno ci i uprawnienia prezesa s du apelacyjnego w
zakresie nadzoru administracyjnego - Minister Sprawiedliwo ci za po rednictwem dyrektora
departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4,

2) uprawnienia okre lone w art. 92 § 1 powo anej ustawy przys uguj , je eli s dzia wojskowy nie naby
wcze niej prawa do urlopu dodatkowego okre lonego w przepisach o s bie wojskowej nierzy
zawodowych,

3) uprawnienia okre lone w art. 172-174 powo anej ustawy przys uguj w wypadku okre lonym w art. 61
niniejszej ustawy.",

b) po § 1 dodaje si § 1a w brzmieniu:
"§ 1a. Do asesorów s dów wojskowych, którym powierzono pe nienie czynno ci s dziowskich, nie stosuje si art.

66, art. 69-71, art. 74, art. 75, art. 77 § 5 i 7 oraz art. 91 § 1-4 i § 9-11 ustawy, o której mowa w art. 32 § 6."

Art. 191. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach s dowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882, z 1999
r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 48, poz. 554 i z 2001 r. Nr 98, poz. 1069) w art. 16 dotychczasow tre oznacza si
jako ust. 1 i dodaje si ust. 2-7 w brzmieniu:

"2. Komornik jest obowi zany do z enia o wiadczenia o swoim stanie maj tkowym. O wiadczenie o stanie
maj tkowym dotyczy maj tku odr bnego oraz obj tego ma sk wspólno ci maj tkow . O wiadczenie to
powinno zawiera w szczególno ci informacje o posiadanych zasobach pieni nych, nieruchomo ciach,
udzia ach i akcjach w spó kach prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez t osob albo jej ma onka od
Skarbu Pa stwa, innej pa stwowej osoby prawnej, gminy lub zwi zku mi dzygminnego mieniu, które podlega o
zbyciu w drodze przetargu. O wiadczenie to powinno równie zawiera dane dotycz ce prowadzenia dzia alno ci
gospodarczej oraz pe nienia funkcji w spó kach prawa handlowego lub spó dzielniach, z wyj tkiem funkcji w
radzie nadzorczej spó dzielni mieszkaniowej.

3. O wiadczenie, o którym mowa w ust. 2, komornicy sk adaj ciwemu terytorialnie prezesowi s du
apelacyjnego.

4. Analizy danych zawartych w o wiadczeniu, o którym mowa w ust. 2 i 3, dokonuje w ciwe kolegium s du
apelacyjnego.
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5. O wiadczenie, o którym mowa w ust. 2 i 3, sk ada si przed obj ciem stanowiska, a nast pnie co roku do dnia 31
marca, wed ug stanu na dzie 31 grudnia roku poprzedniego, a tak e w dniu opuszczenia stanowiska komornika.

6. Informacje zawarte w o wiadczeniu o stanie maj tkowym stanowi tajemnic bow , chyba e komornik,
który z wiadczenie, wyrazi pisemn zgod na ich ujawnienie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
podmiot uprawniony, zgodnie z ust. 3 lub 4, do odebrania o wiadczenia mo e je ujawni pomimo braku zgody
sk adaj cego o wiadczenie. O wiadczenie przechowuje si przez 6 lat.

7. Do z enia o wiadczenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje si odpowiednio formularz, okre lony przepisami o
ograniczeniu prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez osoby pe ni ce funkcje publiczne."

Art. 192. W ustawie z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju s dów powszechnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 607) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W razie wydania decyzji stwierdzaj cej okoliczno ci powoduj ce utrat uprawnie , osoba pozbawiona prawa do
stanu spoczynku lub uposa enia albo uposa enia rodzinnego nabywa prawo do emerytury lub renty, je eli
spe nia warunki okre lone w przepisach o ubezpieczeniu spo ecznym. W takim wypadku od wynagrodzenia
wyp aconego s dziemu lub prokuratorowi w okresie s by, od którego nie odprowadzono sk adki na
ubezpieczenie spo eczne, przekazuje si sk adk przewidzian za ten okres w przepisach o ubezpieczeniu
spo ecznym. Przepis art. 91 § 11 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s dów powszechnych (Dz. U.
Nr 98, poz. 1070), stosuje si odpowiednio."

Art. 193. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38,
poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550,
Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499 i Nr 88, poz. 961)
wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 67 w ust. 4 po wyrazach "kierownicy organów wymienionych w art. 83 ust. 2" dodaje si wyrazy "a dla

downictwa powszechnego Minister Sprawiedliwo ci";
2) w art. 83 w ust. 2 przed wyrazami "Najwy szej Izby Kontroli" dodaje si wyrazy "s downictwa powszechnego,";
3) w art. 105 w ust. 2 po wyrazach "w art. 83 ust. 2" dodaje si przecinek oraz wyrazy "z wyj tkiem dów

powszechnych,".

Art. 194. W ustawie z dnia 3 grudnia 1998 r. o odpowiedzialno ci dyscyplinarnej s dziów, którzy w latach 1944-1989
sprzeniewierzyli si niezawis ci s dziowskiej (Dz. U. z 1999 r. Nr 1, poz. 1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wobec s dziego, który w latach 1944-1989, orzekaj c w procesach b cych form represji za dzia alno
niepodleg ciow , polityczn , obron praw cz owieka lub korzystanie z podstawowych praw cz owieka,
sprzeniewierzy si niezawis ci s dziowskiej, nie stosuje si , do dnia 31 grudnia 2002 r., przepisów o
przedawnieniu w post powaniu dyscyplinarnym dotycz cym s dziów."

Art. 195. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach s dów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125)
wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 4 po ust. 2 dodaje si ust. 3 w brzmieniu:

"3. Dyrektora s du apelacyjnego, dyrektora s du okr gowego oraz kierownika finansowego s du rejonowego
zatrudnia si na podstawie powo ania.";

2) skre la si art. 13.

Rozdzia  2

Przepisy przej ciowe i ko cowe

Art. 196. S dy utworzone na podstawie ustawy wymienionej w art. 211 s dami powszechnymi w rozumieniu
ustawy.

Art. 197. Istniej ce w dniu wej cia w ycie ustawy o rodki zamiejscowe i wydzia y zamiejscowe s dów okr gowych
staj si , odpowiednio, o rodkami zamiejscowymi albo wydzia ami zamiejscowymi odpowiednich s dów okr gowych w
rozumieniu ustawy.

Art. 198. § 1. Z dniem wej cia w ycie ustawy s dziowie s dów powszechnych otrzymuj stawk podstawow
wynagrodzenia zasadniczego przys uguj na zajmowanym stanowisku oraz dodatek za d ugoletni prac , wed ug
zasad okre lonych w art. 91 § 7.
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§ 2. (248) Z dniem 1 stycznia 2003 r. s dziowie, którzy przepracowali na zajmowanym stanowisku co najmniej siedem
lat, otrzymuj stawk pierwsz awansow wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3. (249) Z dniem 1 stycznia 2004 r. s dziowie, którzy przepracowali na danym stanowisku s dziowskim co najmniej
czterna cie lat, otrzymuj drug stawk awansow wynagrodzenia zasadniczego.

§ 4. (250) dziemu, który na podstawie § 2 otrzyma stawk pierwsz awansow wynagrodzenia zasadniczego, a z
dniem 1 stycznia 2004 r. nie spe nia warunku, o którym mowa w § 3, do okresu wymaganego zgodnie z art. 91 § 4 dla
uzyskania stawki drugiej awansowej wynagrodzenia zasadniczego zalicza si pe ny okres pracy powy ej 7 lat na
zajmowanym stanowisku s dziowskim.

§ 5. Przepisy § 1-3 stosuje si przy obliczaniu wysoko ci wynagrodzenia s dziów s dów powszechnych dla potrzeb
ustalania uposa enia s dziów s dów wojskowych wed ug zasad okre lonych w art. 70 § 3 ustawy, o której mowa w art.
190 zdanie wst pne.

Art. 199. S dziowie S du Najwy szego spe niaj cy warunki do przej cia na emerytur w dniu 30 czerwca 1990 r. na
podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju s dów powszechnych, o

dzie Najwy szym, o Naczelnym S dzie Administracyjnym, o Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju s dów wojskowych i
Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 73, poz. 436), nabyli prawo do uposa enia s dziów w stanie spoczynku obliczanego od
wynagrodzenia przys uguj cego s dziom S du Najwy szego.

Art. 200. § 1. S dziów, którzy przed dniem 1 stycznia 1998 r. przeszli na emerytury lub renty i nabyli prawo do
uposa enia, uwa a si za s dziów w stanie spoczynku w rozumieniu ustawy, chyba e utracili uprawnienie do tego
uposa enia.

§ 2. Uposa enia s dziów w stanie spoczynku z dniem wej cia w ycie ustawy ustala si w wysoko ci 75% sumy
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wys ug lat, jakie otrzymywa by s dzia w chwili przej cia na emerytur lub
rent albo w stan spoczynku, przy zastosowaniu zasad okre lonych w art. 198 § 1.

§ 3. Przepisy art. 100 § 2-8 niniejszej ustawy maj zastosowanie do by ych s dziów, którzy nabyli prawo do
emerytury lub renty przed dniem 1 stycznia 1998 r., je eli prawo to nabyli zajmuj c stanowisko s dziego. Przy ustalaniu
wysoko ci uposa enia uwzgl dnia si wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem za wys ug lat, które pobiera by

dzia w dniu 1 stycznia 1998 r., z zastosowaniem przepisu § 2.
§ 4. Uposa enia rodzinne po zmar ych s dziach albo s dziach w stanie spoczynku, do których prawo powsta o po

dniu 1 stycznia 1999 r., z dniem wej cia w ycie ustawy podwy sza si , przy zastosowaniu zasad okre lonych w art. 102.
§ 5. (251) Wysoko uposa dziów w stanie spoczynku oraz by ych s dziów, o których mowa w § 3, a tak e

wysoko uposa rodzinnych ustala si w terminach i na zasadach okre lonych w art. 198 § 2 i 3, przy przyj ciu
okresu pracy na ostatnio zajmowanym stanowisku s dziowskim w dniu przej cia w stan spoczynku albo na emerytur lub
rent , wzgl dnie w dniu mierci s dziego, po którym przys uguje prawo do uposa enia rodzinnego.

Art. 201. § 1. Kadencje prezesów i wiceprezesów s dów okr gowych oraz apelacyjnych, rozpocz te przed dniem
wej cia ycie ustawy, wynosz sze lat i licz si od ich rozpocz cia, chyba e w ci gu sze ciu tygodni po up ywie
okresu, na który zostali powo ani do pe nienia funkcji, w ciwe zgromadzenie s dziów wyrazi sprzeciw. Kadencje
prezesów i wiceprezesów, którzy pe ni jedn z tych funkcji kolejno po raz drugi, ko cz si z up ywem okresu, na który
zostali powo ani.

§ 2. W ci gu trzech miesi cy od wej cia w ycie ustawy zgromadzenia ogólne s dziów dostosuj swój sk ad do stanu
zgodnego z ustaw . Kadencje zgromadze ogólnych s dziów trwaj do ko ca kadencji prezesów s dów.

§ 3. W ci gu miesi ca od rozpocz cia nowej kadencji zgromadze ogólnych s dziów zostan przeprowadzone
wybory cz onków kolegiów s dów, zgodnie z ustaw .

§ 4. Do aplikacji s dowej oraz do aplikacji w s dzie wojskowym i do asesury oraz do asesury w s dzie wojskowym
rozpocz tych przed dniem wej cia w ycie ustawy stosuje si przepisy dotychczasowe. Asesorzy s dowi i asesorzy

dów wojskowych, mianowani przed dniem wej cia w ycie ustawy, mog by asesorami przez okres przekraczaj cy
trzy lata, do uko czenia wieku wymaganego do powo ania na stanowisko s dziego s du rejonowego albo s dziego s du
wojskowego.

Art. 202. § 1. W okresie do dnia 31 grudnia 2003 r. na stanowisko s dziego s du rejonowego mo e by powo any
ten, kto spe nia wymagania okre lone w art. 61, z tym e wymagany wiek wynosi uko czone 28 lat, a wymagany okres
pracy w charakterze asesora s dowego i prokuratorskiego wynosi dwa lata.

§ 2. W okresie, o którym mowa w § 1, na stanowisko s dziego s du wojskowego mo e by powo any ten, kto spe nia
warunki okre lone w art. 22 ustawy wymienionej w art. 190, z tym e wymagany wiek wynosi uko czone 28 lat, a
wymagany sta na stanowisku asesora wynosi dwa lata.
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Art. 203. § 1. Dyrektorzy, o których mowa w art. 21 § 2, zostan zatrudnieni z dniem 1 stycznia 2002 r.
§ 2. Do czasu zatrudnienia dyrektorów s dów apelacyjnych, okr gowych lub kierowników oddzia ów finansowych

dów rejonowych ich obowi zki wykonuj odpowiednio prezesi s dów apelacyjnych, okr gowych lub rejonowych.

Art. 204. § 1. W sprawach przewinie dyscyplinarnych s dziów pope nionych przed wej ciem w ycie ustawy stosuje
si przepisy tej ustawy z wyj tkiem art. 108, z zastrze eniem § 2-5.

§ 2. S d Dyscyplinarny i Wy szy S d Dyscyplinarny powo ane na podstawie przepisów dotychczasowych dzia aj do
zako czenia post powania w sprawach, o których mowa w § 3 i 4.

§ 3. Do spraw nale cych do w ciwo ci s dów dyscyplinarnych niezako czonych w pierwszej instancji do dnia
wej cia ycie ustawy stosuje si przepisy dotychczasowe.

§ 4. W sprawach, o których mowa w § 2, w których zosta y wniesione rodki odwo awcze, orzeka w drugiej instancji
Wy szy S d Dyscyplinarny, wed ug przepisów dotychczasowych.

§ 5. W razie uchylenia orzeczenia przez Wy szy S d Dyscyplinarny i przekazania sprawy do ponownego
rozpoznania, stosuje si przepisy ustawy.

§ 6. Akta spraw dyscyplinarnych prowadzonych na podstawie dotychczasowych przepisów przechowuje S d
Najwy szy.

§ 7. Przepisy § 1-6 stosuje si równie w sprawach przewinie dyscyplinarnych s dziów s dów wojskowych.

Art. 205. (252) Referendarze s dowi do dnia 31 grudnia 2002 r. zachowuj wynagrodzenie ustalone na podstawie
przepisów dotychczasowych.

Art. 205a. (253) W okresie do 31 grudnia 2004 r. na stanowisko referendarza s dowego mo e by mianowany tak e
ten, kto spe nia wymagania okre lone w art. 149 § 1 pkt 1, 2, 4 i 5, i uko czy wy sze studia administracyjne.

Art. 206. § 1. Z dniem wej cia w ycie ustawy prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
otrzymuj stawk podstawow wynagrodzenia zasadniczego przys uguj na zajmowanym stanowisku oraz dodatek za

ugoletni prac wed ug zasad okre lonych w art. 62 ust. 1g ustawy, o której mowa w art. 185 zdanie wst pne.
§ 2. (254) Z dniem 1 stycznia 2003 r. prokuratorzy, którzy przepracowali na zajmowanym stanowisku co najmniej

siedem lat, otrzymuj stawk pierwsz awansow wynagrodzenia zasadniczego.
§ 3. (255) Z dniem 1 stycznia 2004 r. prokuratorzy, którzy przepracowali na danym stanowisku prokuratorskim co

najmniej czterna cie lat, otrzymuj drug stawk awansow wynagrodzenia zasadniczego.
§ 4. (256) Prokuratorowi, który na podstawie § 2 otrzyma stawk pierwsz awansow wynagrodzenia zasadniczego, a

z dniem 1 stycznia 2004 r. nie spe nia warunku, o którym mowa w § 3, do okresu wymaganego zgodnie z art. 62 ust. 1d
ustawy, o której mowa w art. 185 zdanie wst pne, dla uzyskania stawki drugiej awansowej wynagrodzenia zasadniczego,
zalicza si pe ny okres pracy powy ej siedmiu lat na zajmowanym stanowisku prokuratorskim.

§ 5. Przepisy § 1-3 stosuje si przy obliczaniu wysoko ci wynagrodzenia prokuratorów powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury dla potrzeb ustalania uposa enia prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury wed ug zasad okre lonych w art. 116 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 185 zdanie wst pne.

§ 6. Przepisy art. 200 stosuje si odpowiednio do prokuratorów, by ych prokuratorów, uposa enia prokuratorów w
stanie spoczynku i do uposa enia rodzinnego po zmar ych prokuratorach albo prokuratorach w stanie spoczynku.

§ 7. Przepis art. 201 § 4 stosuje si do aplikacji prokuratorskiej oraz do asesury prokuratorskiej.

Art. 207. § 1. S dziowie, którzy na podstawie dotychczasowych przepisów uzyskali zgod Krajowej Rady
downictwa na dalsze zajmowanie stanowiska pomimo uko czenia 65 roku ycia, przechodz w stan spoczynku z

up ywem okresu, na który Krajowa Rada S downictwa wyrazi a zgod .
§ 2. Przepis § 1 stosuje si odpowiednio do prokuratorów, którzy uzyskali zgod Prokuratora Generalnego na dalsze

zajmowanie stanowiska.
§ 3. W sprawach dotycz cych wyra enia zgody, o której mowa w § 1 i 2, niezako czonych w chwili wej cia w ycie

ustawy, przepis art. 69 § 3 zdanie drugie stosuje si .

Art. 208. § 1. Do czasu wej cia w ycie ustawy, o której mowa w art. 154 § 2, do kuratorów s dowych stosuje si
przepisy § 2-10.

§ 2. Kuratorem zawodowym mo e by mianowany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pe ni praw cywilnych i obywatelskich,
2) nie by skazany za przest pstwo,
3) nie zosta pozbawiony w adzy rodzicielskiej,
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4) uko czy 24 lata,
5) uko czy wy sze studia prawnicze, pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne lub z zakresu resocjalizacji albo ma

wykszta cenie rednie i wykonywa zawodowo lub spo ecznie obowi zki z zakresu profilaktyki, resocjalizacji lub
wychowania,

6) odby roczny sta kuratorski,
7) z egzamin kuratorski.

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister Sprawiedliwo ci, na wniosek prezesa s du okr gowego,
mo e zwolni kandydata do mianowania kuratorem zawodowym od obowi zku odbycia sta u i z enia egzaminu, a
tak e uzna za wystarczaj ce uko czenie przez kandydata innych studiów wy szych ni wymienione w § 2 pkt 5, je eli
ich zakres obejmuje wiedz przydatn do wykonywania funkcji kuratora zawodowego.

§ 4. Kuratora zawodowego mianuje i zwalnia prezes s du okr gowego.
§ 5. Do kuratorów zawodowych stosuje si odpowiednio przepisy art. 89, 92 i 93.
§ 6. Wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych stanowi, odpowiednio do rangi stanowiska, wielokrotno

prognozowanego przeci tnego wynagrodzenia w pa stwowej sferze bud etowej.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych, do kuratorów zawodowych stosuje si odpowiednio przepisy ustawy o

pracownikach s dów i prokuratury.
§ 8. Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, wysoko wynagrodzenia kuratorów zawodowych,

uwzgl dniaj c rang zawodu i zakres obowi zków pracowniczych oraz poziom wynagrodze pracowników s dowych.
§ 9. Minister Sprawiedliwo ci okre li, w drodze rozporz dzenia:

1) szczegó owe obowi zki i prawa oraz organizacj pracy kuratorów zawodowych w s dzie,
2) zakres egzaminu, sk ad komisji egzaminacyjnej, sposób powo ywania jej cz onków i post powania komisji

egzaminacyjnej, uwzgl dniaj c zakres odbytej praktyki, pisemn i ustn form egzaminu, istotn wag przyczyn
ustalania terminu pó niejszego zdawania egzaminu, kwalifikacje cz onków komisji egzaminacyjnej, zasad
poprawno ci przebiegu i rzetelno ci ocen egzaminacyjnych,

3) tryb powo ywania i odwo ywania kuratorów spo ecznych oraz szczegó owy zakres ich obowi zków i praw,
uwzgl dniaj c spo eczny charakter wykonywanej funkcji oraz prawo do ekwiwalentu za wydatki ponoszone przy jej
wykonywaniu.
§ 10. Minister Sprawiedliwo ci w porozumieniu z ministrem w ciwym do spraw pracy okre li, w drodze

rozporz dzenia, wysoko wynagrodzenia cz onków komisji egzaminacyjnej, o których mowa w § 9 pkt 2, uwzgl dniaj c
zakres i nak ad pracy cz onków komisji egzaminacyjnej w trakcie egzaminu.

Art. 209. (257) W zakresie planowania, uchwalania i wykonywania bud etu s downictwa na 2002 r. stosuje si
przepisy dotychczasowe.

Art. 210. Do dnia 1 stycznia 2003 r. s dom grodzkim powierza si równie rozpoznawanie spraw o przest pstwa
okre lone w art. 178a Kodeksu karnego.

Art. 211. § 1. Traci moc ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju s dów powszechnych (Dz. U. z 1994 r.
Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r.
Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751, 752 i 753, Nr 121, poz.
769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160, poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125, z 1999
r. Nr 20, poz. 180, Nr 60, poz. 636, Nr 75, poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 551,
Nr 50, poz. 580, Nr 56, poz. 678, Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 i 1319).

§ 2. Zachowuj moc akty prawne wydane w celu wykonania ustawy, o której mowa w § 1, o ile nie s sprzeczne z
ustaw .

Art. 212. (258) Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 pa dziernika 2001 r., z wyj tkiem:
1) art. 91 § 2a, art. 151 § 1, art. 178, art. 193 i art. 195 pkt 2, które wchodz ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
2) art. 13 § 2 pkt 4, art. 91 § 2, 3 i 4, art. 176, art. 177 i art. 179 § 1-4, które wchodz ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.

ZA CZNIK (259)

ZA CZNIK DO USTAWY Z DNIA 27 LIPCA 2001 R.

Stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach s dziowskich oraz mno niki, s ce do
ustalenia wysoko ci wynagrodzenia zasadniczego s dziów

Stanowisko Stawka wynagrodzenia
zasadniczego

Mno nik
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Stanowisko Stawka wynagrodzenia
zasadniczego

Mno nik

dzia s du rejonowego pierwsza 2,05
druga 2,17
trzecia 2,28
czwarta 2,36
pi ta 2,50

dzia s du okr gowego czwarta 2,36
pi ta 2,50
szósta 2,65
siódma 2,75
ósma 2,92

dzia s du apelacyjnego siódma 2,75
ósma 2,92
dziewi ta 3,12
dziesi ta 3,23

Przypisy:
1) Art. 2 § 2:
- zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem 22
lutego 2005.
- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem 31
sierpnia 2007 r.
2) Art. 2 § 3 uchylony przez art. 60 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i Prokuratury
(Dz.U.09.26.157) z dniem 5 maja 2009 r.
3) Art. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 14 stycznia 2004 r.
4) Art. 6 zmieniony przez art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i Prokuratury
(Dz.U.09.26.157) z dniem 5 maja 2009 r.
5) Art. 11 § 5 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 14 stycznia 2004 r.
6) Art. 12 § 2:
- zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem
14 stycznia 2004 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem 31
sierpnia 2007 r.
7) Art. 12 § 3:
- zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem
14 stycznia 2004 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem 31
sierpnia 2007 r.
8) Art. 12 § 4 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.169.1413) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 7 pa dziernika 2005 r.
9) Art. 13 § 2 pkt 2:
- zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem
14 stycznia 2004 r.
- zmieniony przez art. 8 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U.05.178.1479) z dniem 17 grudnia 2005 r.
10) Art. 13 § 2 pkt 3 zmieniony przez art. 15 ustawy z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks post powania
cywilnego, ustawy - Kodeks post powania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.07.112.766) z dniem
28 lipca 2007 r.
11) Art. 13 § 2 pkt 3a dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
12) Art. 13 § 2 pkt 5 zmieniony przez art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks post powania
cywilnego oraz niektórych innych ustawy (Dz.U.08.234.1571) z dniem 1 lipca 2009 r.
13) Art. 16 § 1 pkt 2 zmieniony przez art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 18 pa dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpiecze stwa pa stwa z lat 1944-1990 oraz tre ci tych dokumentów (Dz.U.06.218.1592) z
dniem 15 marca 2007 r.
14) Art. 16 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.169.1413) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 7 pa dziernika 2005 r.
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15) Art. 16 § 5 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.
16) Art. 16 § 5 pkt 3 dodany przez art. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.130.1376) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 23 czerwca 2004 r.
17) Art. 16 § 6 dodany przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks post powania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.09.26.156) z dniem 17 lutego 2009 r.
18) Art. 18 § 1 pkt 2 zmieniony przez art. 43 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 18 pa dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpiecze stwa pa stwa z lat 1944-1990 oraz tre ci tych dokumentów (Dz.U.06.218.1592) z
dniem 15 marca 2007 r.
19) Art. 18 § 2 uchylony przez art. 43 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 pa dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpiecze stwa pa stwa z lat 1944-1990 oraz tre ci tych dokumentów (Dz.U.06.218.1592) z
dniem 15 marca 2007 r.
20) Art. 20 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
21) Art. 20 pkt 3a dodany przez art. 43 pkt 3 ustawy z dnia 18 pa dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpiecze stwa pa stwa z lat 1944-1990 oraz tre ci tych dokumentów (Dz.U.06.218.1592) z
dniem 15 marca 2007 r.
22) Art. 20 pkt 7 dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
23) Art. 20 pkt 8 dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
24) Art. 20 pkt 9 dodany przez art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks post powania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.09.26.156) z dniem 17 lutego 2009 r.
25) Art. 21 § 1 pkt 4 dodany przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
26) Art. 21 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
27) Art. 22 § 1a dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
28) Art. 22 § 6 dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.

Z dniem 22 stycznia 2009 r. art. 22 § 6 w zakresie, w jakim nie przewiduje maksymalnego okresu sprawowania funkcji
przez osob powo an do pe nienia tymczasowo funkcji prezesa s du, zosta uznany niezgodny z art. 10 ust. 1 i art. 173
Konstytucji RP, zgodnie z pkt 2 wyroku Trybuna u Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2009 r. (Dz.U.09.9.57).
29) Art. 23 § 1:
- zmieniony przez art. 89 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o S dzie Najwy szym (Dz.U.02.240.2052) z dniem 1
stycznia 2003 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem
14 stycznia 2004 r.
30) Art. 24 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw
z dniem 31 sierpnia 2007 r.
31) Art. 25 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw
z dniem 31 sierpnia 2007 r.
32) Art. 25 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw
z dniem 31 sierpnia 2007 r.
33) Art. 25a zosta uznany za niezgodny z art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji RP wyrokiem Trybuna u Konstytucyjnego z dnia
18 lipca 2007 r. (Dz.U.07.138.976). Zgodnie z pkt 1 tego wyroku wymieniony wy ej przepis traci moc z dniem 1 sierpnia
2007 r.
34) Art. 26 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw
z dniem 31 sierpnia 2007 r.
35) Art. 27 w brzmieniu sprzed zmiany przez ustaw z dnia 23 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju s dów
powszechnych oraz ustawy - Prawo o ustroju s dów wojskowych (Dz.U.04.185.1907), zosta uznany za niezgodny z art.
10 i art. 173 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim upowa nia Ministra Sprawiedliwo ci, pomimo
negatywnej opinii Krajowej Rady S downictwa, do odwo ania prezesa s du w toku kadencji, gdy dalsze pe nienie jego
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funkcji z innych powodów, ni niewywi zywanie si z obowi zków s bowych, nie da si pogodzi z dobrem wymiaru
sprawiedliwo ci, zgodnie z wyrokiem Trybuna u Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2004 r. (Dz.U.04.34.304). Zgodnie z
tym wyrokiem przepis ten, w wymienionym wy ej zakresie, traci moc z dniem 31 sierpnia 2004 r.
36) Art. 27 ust. 1 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2004 r. (Dz.U.04.185.1907) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 26 sierpnia 2004 r.
37) Art. 27 ust. 2 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2004 r. (Dz.U.04.185.1907) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 26 sierpnia 2004 r.
38) Art. 28 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.
39) Art. 28 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.
40) Art. 29 § 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej
nin. ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
41) Art. 29 § 1 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.
42) Art. 29 § 1 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.
43) Art. 29 § 1 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.
44) Art. 29 § 2 uchylony przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
45) Art. 30 § 1:
- zmieniony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem
14 stycznia 2004 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem 31
sierpnia 2007 r.
46) Art. 31 § 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. a) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej
nin. ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
47) Art. 31 § 1 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej
nin. ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.
48) Art. 31 § 1 pkt 10 uchylony przez art. 60 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i
Prokuratury (Dz.U.09.26.157) z dniem 5 maja 2009 r.
49) Art. 31 § 3 uchylony przez art. 1 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
50) Art. 32 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 31 sierpnia 2007 r.
51) Art. 32 § 3 zmieniony przez art. 8 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw zwi zanych
z realizacj zada przez Policj (Dz.U.09.223.1777) z dniem 1 stycznia 2010 r.
52) Art. 32 § 4-6 uchylone przez art. 8 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw zwi zanych
z realizacj zada przez Policj (Dz.U.09.223.1777) z dniem 1 stycznia 2010 r.
53) Art. 32a dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 31 sierpnia 2007 r.
54) Art. 33 zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin. ustaw
z dniem 14 stycznia 2004 r.
55) Art. 34 zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin. ustaw
z dniem 14 stycznia 2004 r.
56) Art. 35 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 15 lit. a) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
57) Art. 35 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 15 lit. b) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
58) Art. 37 § 4 zmieniony przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej
nin. ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.
59) Art. 37 § 4a dodany przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin.
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ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.
60) Art. 37 § 4b dodany przez art. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
61) Art. 37 § 4c dodany przez art. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
62) Art. 37 § 5a dodany przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
63) Z dniem 22 stycznia 2009 r. art. 40 § 1 w zakresie, w jakim nie zapewnia cz onkowi sk adu orzekaj cego prawa

enia wyja nie do wytkni cia s dowi uchybienia, zosta uznany za niezgodny z art. 2 Konstytucji RP, zgodnie z pkt 5
wyroku Trybuna u Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2009 r. (Dz.U.09.9.57).
64) Art. 40 § 3 dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 31 sierpnia 2007 r.
65) Art. 40 § 4 dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 31 sierpnia 2007 r.
66) Art. 49 § 1 zmieniony przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks post powania
karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.99.664) z dniem 20 czerwca 2007 r.
67) Art. 50 § 2a dodany przez art. 4 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks post powania
karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.99.664) z dniem 20 czerwca 2007 r.
68) Art. 50 § 3 zmieniony przez art. 4 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks post powania
karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.99.664) z dniem 20 czerwca 2007 r.
69) Art. 51:
- zmieniony przez art. 80 pkt 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa stwa
(Dz.U.05.169.1417) z dniem 15 marca 2006 r.
- zmieniony przez art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks post powania karnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U.07.99.664) z dniem 20 czerwca 2007 r.
70) Art. 53 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.154.1787) zmieniaj cej nin. ustaw
z dniem 31 grudnia 2001 r.
71) Art. 55 § 1 zmieniony przez art. 60 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i
Prokuratury (Dz.U.09.26.157) z dniem 5 maja 2009 r.
72) Art. 55 § 2a uchylony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U.09.1.4) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 22 stycznia 2009 r.
73) Art. 56 zmieniony przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 31 sierpnia 2007 r.
74) Art. 57 § 1:
- zmieniony przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 14 stycznia 2004 r.
- zmieniony przez art. 43 pkt 4 ustawy z dnia 18 pa dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpiecze stwa pa stwa z lat 1944-1990 oraz tre ci tych dokumentów (Dz.U.06.218.1592) z dniem 15 marca 2007 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem 31
sierpnia 2007 r.
75) Art. 57 § 2a dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.
76) Art. 58 § 4:
- zmieniony przez art. 1 pkt 15 lit. a) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 14 stycznia 2004 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 21 lit. a) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 31 sierpnia 2007 r.
- zmieniony przez art. 8 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw zwi zanych z realizacj
zada przez Policj (Dz.U.09.223.1777) z dniem 1 stycznia 2010 r.
77) Art. 58 § 4a dodany przez art. 1 pkt 15 lit. b) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.
78) Art. 58 § 5:
- zmieniony przez art. 1 pkt 21 lit. b) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 31 sierpnia 2007 r.
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- zmieniony przez art. 8 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw zwi zanych z realizacj
zada przez Policj (Dz.U.09.223.1777) z dniem 1 stycznia 2010 r.
79) Art. 58 § 6:
- zmieniony przez art. 1 pkt 21 lit. b) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 31 sierpnia 2007 r.
- zmieniony przez art. 8 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw zwi zanych z realizacj
zada przez Policj (Dz.U.09.223.1777) z dniem 1 stycznia 2010 r.
80) Art. 58 § 7:
- zmieniony przez art. 1 pkt 15 lit. c) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 14 stycznia 2004 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 21 lit. b) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 31 sierpnia 2007 r.
- zmieniony przez art. 8 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw zwi zanych z realizacj
zada przez Policj (Dz.U.09.223.1777) z dniem 1 stycznia 2010 r.
81) Art. 59 zmieniony przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 31 sierpnia 2007 r.
82) Art. 61 zmieniony przez art. 60 pkt 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i Prokuratury
(Dz.U.09.26.157) z dniem 5 maja 2009 r.
83) Art. 63 § 1a dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.
84) Art. 63 § 2 pkt 1a:
- dodany przez art. 80 pkt 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa stwa (Dz.U.05.169.1417)
z dniem 15 marca 2006 r.
- zmieniony przez art. 60 pkt 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i Prokuratury
(Dz.U.09.26.157) z dniem 4 marca 2009 r.
85) Art. 63a uchylony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U.09.1.4) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem
22 stycznia 2009 r.
86) Art. 64 § 1a:
- dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem 14
stycznia 2004 r.
- zmieniony przez art. 10 ustawy z dnia 9 pa dziernika 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U.09.178.1375) z dniem 31 marca 2010 r.
87) Art. 64 § 2 pkt 1a dodany przez art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i
Prokuratury (Dz.U.09.26.157) z dniem 4 marca 2009 r.
88) Art. 64a uchylony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U.09.1.4) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem
22 stycznia 2009 r.
89) Art. 65a uchylony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U.09.1.4) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem
22 stycznia 2009 r.
90) Art. 65b uchylony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U.09.1.4) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem
22 stycznia 2009 r.
91) Art. 66 zmieniony przez art. 139 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U.10.182.1228) z dniem 2 stycznia 2011 r.
92) Art. 69 § 1 zmieniony przez art. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 16 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie

downictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.07.73.484) z dniem 10 maja 2007 r.
93) Art. 69 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.
94) Art. 69 § 3 zmieniony przez art. 2 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 16 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie

downictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.07.73.484) z dniem 10 maja 2007 r.
95) Art. 73 § 2 zmieniony przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie

downictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.07.73.484) z dniem 10 maja 2007 r.
96) Art. 75 § 2 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej
nin. ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.
97) Art. 77 § 1:
- zmieniony przez art. 76 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzaj ce ustaw - Prawo o ustroju s dów
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administracyjnych i ustaw - Prawo o post powaniu przed s dami administracyjnymi (Dz.U.02.153.1271) z dniem 1
stycznia 2004 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 31 sierpnia 2007 r.
98) Z dniem 22 stycznia 2009 r. art. 77 § 1 pkt 2 w zakresie, w jakim dopuszcza czenie funkcji orzekania przez s dziego
z wykonywaniem czynno ci administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwo ci lub innej jednostce organizacyjnej
podleg ej Ministrowi Sprawiedliwo ci albo przez niego nadzorowanej, zosta uznany za niezgodny z art. 10 ust. 1, art. 45
ust. 1 i art. 173 Konstytucji RP, zgodnie z pkt 8 wyroku Trybuna u Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2009 r.
(Dz.U.09.9.57).
99) Art. 77 § 2a:
- dodany przez art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr S dów Powszechnych i
Prokuratury (Dz.U.05.169.1410) z dniem 1 wrze nia 2006 r.
- zmieniony przez art. 60 pkt 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i Prokuratury
(Dz.U.09.26.157) z dniem 4 marca 2009 r.
100) Art. 77 § 3a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz.U.06.144.1044) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 26 sierpnia 2006 r.
101) Art. 77 § 4:
- zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz.U.06.144.1044) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem
26 sierpnia 2006 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 26 lit. b) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 31 sierpnia 2007 r.
102) Art. 77 § 5:
- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. (Dz.U.02.213.1802) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem
31 grudnia 2002 r., z tym e przepis ten w brzmieniu nadanym ww. ustaw stosuje si do wynagrodzenia zasadniczego

dziów, którzy zostali delegowani po 31 grudnia 2002 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 26 lit. b) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 31 sierpnia 2007 r.
103) Art. 77 § 6 zmieniony przez art. 1 pkt 26 lit. b) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
104) Art. 77 § 6 pkt 1 lit. b) zmieniona przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.09.56.459) zmieniaj cej
nin. ustaw z dniem 22 kwietnia 2009 r. - zobacz te art. 8 ustawy zmieniaj cej.
105) Art. 77 § 6a dodany przez art. 1 pkt 26 lit. c) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
106) Art. 77 § 6b dodany przez art. 1 pkt 26 lit. c) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
107) Art. 77 § 7 zmieniony przez art. 1 pkt 26 lit. d) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
108) Art. 77 § 7a dodany przez art. 1 pkt 26 lit. e) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.

Art. 77 § 7a zosta uznany za niezgodny z art. 10 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 173 Konstytucji RP, zgodnie z pkt 9
wyroku Trybuna u Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2009 r. (Dz.U.09.9.57). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wy ej
przepis traci moc z dniem 22 stycznia 2009 r.
109) Art. 77 § 7b dodany przez art. 1 pkt 26 lit. e) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.

Art. 77 § 7b zosta uznany za niezgodny z art. 10 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 173 Konstytucji RP, zgodnie z pkt 9
wyroku Trybuna u Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2009 r. (Dz.U.09.9.57). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wy ej
przepis traci moc z dniem 22 stycznia 2009 r.
110) Art. 77a dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 31 sierpnia 2007 r.
111) Art. 78 § 1a:
- dodany przez art. 15 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr S dów
Powszechnych i Prokuratury (Dz.U.05.169.1410) z dniem 1 wrze nia 2006 r.
- zmieniony przez art. 60 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i Prokuratury
(Dz.U.09.26.157) z dniem 4 marca 2009 r.
112) Art. 78 § 1b:
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- dodany przez art. 1 pkt 28 lit. a) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem
31 sierpnia 2007 r.
- zmieniony przez art. 60 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i Prokuratury
(Dz.U.09.26.157) z dniem 4 marca 2009 r.
113) Art. 78 § 2:
- zmieniony przez art. 15 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr S dów
Powszechnych i Prokuratury (Dz.U.05.169.1410) z dniem 1 wrze nia 2006 r.
- zmieniony przez art. 60 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i Prokuratury
(Dz.U.09.26.157) z dniem 4 marca 2009 r.
114) Art. 78 § 5:
- zmieniony przez art. 15 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr S dów
Powszechnych i Prokuratury (Dz.U.05.169.1410) z dniem 1 wrze nia 2006 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 28 lit. b) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 31 sierpnia 2007 r.
- zmieniony przez art. 60 pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i Prokuratury
(Dz.U.09.26.157) z dniem 4 marca 2009 r.
115) Art. 78a dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz.U.06.144.1044) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 26 sierpnia 2006 r.
116) Art. 80 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. a) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej
nin. ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.
117) Art. 80 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 29 lit. a) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
118) Art. 80 § 2a dodany przez art. 1 pkt 20 lit. b) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.
119) Art. 80 § 2b dodany przez art. 1 pkt 20 lit. b) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.

Z dniem 3 listopada 2010 r. art. 80 § 2b rozumiany w ten sposób, e "oczywista bezzasadno wniosku o zezwolenie
na poci gni cie s dziego do odpowiedzialno ci karnej" obejmuje tak e zagadnienie wymagaj ce zasadniczej wyk adni
ustawy, zosta uznany za niezgodny z art. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybuna u Konstytucyjnego z dnia 27 pa dziernika
2010 r. (Dz.U.10.205.1364).
120) Art. 80 § 2c:
- dodany przez art. 1 pkt 20 lit. b) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 14 stycznia 2004 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 29 lit. b) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 31 sierpnia 2007 r.
121) Art. 80 § 2d dodany przez art. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
122) Art. 80 § 2e dodany przez art. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
123) Art. 80 § 2f:
- dodany przez art. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem
31 sierpnia 2007 r.
- zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U.08.223.1457) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem 2
stycznia 2009 r.
124) Art. 80 § 2g:
- dodany przez art. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem
31 sierpnia 2007 r.
- zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U.08.223.1457) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem 2
stycznia 2009 r.
125) Art. 80 § 2h dodany przez art. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.

Z dniem 22 stycznia 2009 r. art. 80 § 2h w zakresie, w jakim ustanawia domniemanie, e uchwa a zezwalaj ca na
poci gni cie s dziego do odpowiedzialno ci karnej obejmuje równie zezwolenie na zatrzymanie s dziego i
zastosowanie tymczasowego aresztowania, zosta uznany za niezgodny z art. 42 ust. 2 i art. 181 Konstytucji RP, zgodnie
z pkt 10 wyroku Trybuna u Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2009 r. (Dz.U.09.9.57).
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126) Art. 80 § 3 uchylony przez art. 1 pkt 29 lit. d) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
127) Art. 80 § 4 zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. d) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej
nin. ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.
128) Z dniem 11 grudnia 2007 r. art. 80a utraci moc w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 29 czerwca
2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju s dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.136.959) przez
to, e art. 1 pkt 30 ustawy zmieniaj cej zosta uchwalony przez Sejm bez dochowania trybu wymaganego do jego
wydania, zgodnie z pkt 5 wyroku Trybuna u Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz.U.07.230.1698) - zob. te
pkt 2 i 3 powo anego wyroku.
129) Z dniem 11 grudnia 2007 r. art. 80b utraci moc w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 29 czerwca
2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju s dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.136.959) przez
to, e art. 1 pkt 30 ustawy zmieniaj cej zosta uchwalony przez Sejm bez dochowania trybu wymaganego do jego
wydania, zgodnie z pkt 5 wyroku Trybuna u Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz.U.07.230.1698) - zob. te
pkt 2 i 3 powo anego wyroku.
130) Z dniem 11 grudnia 2007 r. art. 80c utraci moc w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 29 czerwca
2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju s dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.136.959) przez
to, e art. 1 pkt 30 ustawy zmieniaj cej zosta uchwalony przez Sejm bez dochowania trybu wymaganego do jego
wydania, zgodnie z pkt 5 wyroku Trybuna u Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz.U.07.230.1698) - zob. te
pkt 2 i 3 powo anego wyroku.
131) Z dniem 11 grudnia 2007 r. art. 80d utraci moc w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 29 czerwca
2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju s dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.136.959) przez
to, e art. 1 pkt 30 ustawy zmieniaj cej zosta uchwalony przez Sejm bez dochowania trybu wymaganego do jego
wydania, zgodnie z pkt 5 wyroku Trybuna u Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz.U.07.230.1698) - zob. te
pkt 2 i 3 powo anego wyroku.
132) Art. 82 § 1 zmieniony przez art. 15 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr

dów Powszechnych i Prokuratury (Dz.U.05.169.1410) z dniem 1 wrze nia 2006 r.
133) Art. 82 § 3 uchylony przez art. 15 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr

dów Powszechnych i Prokuratury (Dz.U.05.169.1410) z dniem 1 wrze nia 2006 r.
134) Art. 82a dodany przez art. 15 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr S dów
Powszechnych i Prokuratury (Dz.U.05.169.1410) z dniem 1 wrze nia 2006 r.
135) Art. 82b dodany przez art. 60 pkt 10 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i Prokuratury
(Dz.U.09.26.157) z dniem 4 marca 2009 r.
136) Art. 85 § 4:
- zmieniony przez art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem
14 stycznia 2004 r.
- zmieniony przez art. 139 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.10.182.1228) z
dniem 2 stycznia 2011 r.
137) Art. 87 § 1a dodany przez art. 1 pkt 22 lit. a) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.
138) Art. 87 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 22 lit. b) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej
nin. ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.
139) Art. 87 § 6 zmieniony przez art. 139 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U.10.182.1228) z dniem 2 stycznia 2011 r.
140) Art. 87 § 8 dodany przez art. 1 pkt 22 lit. c) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.
141) Art. 91 § 1:
- zmieniony przez art. 1 pkt 23 lit. a) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 14 stycznia 2004 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 31 lit. a) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 1 lipca 2008 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.09.56.459) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem
22 kwietnia 2009 r. - zobacz te art. 8 ustawy zmieniaj cej.
142) Art. 91 § 1a uchylony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.09.56.459) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 22 kwietnia 2009 r. - zobacz te art. 8 ustawy zmieniaj cej.
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143) Art. 91 § 1b uchylony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.09.56.459) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 22 kwietnia 2009 r. - zobacz te art. 8 ustawy zmieniaj cej.
144) Art. 91 § 1c dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.09.56.459) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 22 kwietnia 2009 r. - zobacz te art. 8 ustawy zmieniaj cej.
145) Art. 91 § 1d dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.09.56.459) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 22 kwietnia 2009 r. - zobacz te art. 8 ustawy zmieniaj cej.
146) Art. 91 § 2:
- zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. (Dz.U.02.213.1802) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem
31 grudnia 2002 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U.09.1.4) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem 22
stycznia 2009 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.09.56.459) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem
22 kwietnia 2009 r. - zobacz te art. 8 ustawy zmieniaj cej.
147) Art. 91 § 2a-5 uchylone przez art. 1 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.09.56.459) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 22 kwietnia 2009 r. - zobacz te art. 8 ustawy zmieniaj cej.
148) Art. 91 § 6 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.09.56.459) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 22 kwietnia 2009 r. - zobacz te art. 8 ustawy zmieniaj cej.
149) Art. 91 § 8 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. g) ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.09.56.459) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 8 maja 2009 r. - zobacz te art. 8 ustawy zmieniaj cej.
150) Art. 91a dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.09.56.459) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem
22 kwietnia 2009 r. - zobacz te art. 8 ustawy zmieniaj cej.
151) Art. 92 § 2:
- zmieniony przez art. 80 pkt 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa stwa
(Dz.U.05.169.1417) z dniem 15 marca 2006 r.
- zmieniony przez art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr

dów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.64.433) z dniem 1 stycznia 2008 r.
- zmieniony przez art. 60 pkt 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i Prokuratury
(Dz.U.09.26.157) z dniem 4 marca 2009 r.
152) Art. 94a dodany przez art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 14 stycznia 2004 r.
153) Art. 94b dodany przez art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 14 stycznia 2004 r.
154) Art. 94c dodany przez art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 31 sierpnia 2007 r.
155) Art. 95 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.
156) Art. 95 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.154.1787) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 grudnia 2001 r.
157) Od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. art. 96 nin. ustawy nie stosuje si , zgodnie z art. 4 ustawy z
dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.154.1787) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem 31 grudnia 2001 r.
158) Art. 96 § 2 zmieniony przez art. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw zwi zanych z
realizacj wydatków bud etowych (Dz.U.09.219.1706) z dniem 1 stycznia 2010 r.
159) Art. 100 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.09.56.459) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 22 kwietnia 2009 r. - zobacz te art. 8 ustawy zmieniaj cej.
160) Art. 100 § 6a:
- dodany przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem 14
stycznia 2004 r.
- zmieniony przez art. 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapita owych (Dz.U.08.228.1507) z dniem 8
stycznia 2009 r.
161) Art. 102 § 5 dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.
162) Art. 105 zmieniony przez art. 1 pkt 33 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw
z dniem 31 sierpnia 2007 r.
163) Art. 110 § 2:
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- zmieniony przez art. 1 pkt 28 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem
14 stycznia 2004 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem 31
sierpnia 2007 r.
164) Art. 111 zmieniony przez art. 89 pkt 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o S dzie Najwy szym (Dz.U.02.240.2052) z
dniem 1 stycznia 2003 r.
165) Art. 112 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.
166) Art. 114 § 1 zmieniony przez art. 89 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o S dzie Najwy szym
(Dz.U.02.240.2052) z dniem 1 stycznia 2003 r.
167) Art. 114 § 6:
- zmieniony przez art. 89 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o S dzie Najwy szym (Dz.U.02.240.2052) z
dniem 1 stycznia 2003 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 35 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem 31
sierpnia 2007 r.

Z dniem 11 marca 2008 r. art. 114 § 6 w brzmieniu nadanym przez art. 89 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 23 listopada 2002
r. o S dzie Najwy szym (Dz.U.02.240.2052) i obowi zuj cym do dnia wej cia w ycie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r.
o zmianie ustawy - Prawo o ustroju s dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.136.959), w zakresie, w
jakim pozbawia obwinionego s dziego prawa wniesienia do s du dyscyplinarnego za alenia na postanowienie rzecznika
dyscyplinarnego o umorzeniu post powania dyscyplinarnego, zosta uznany za niezgodny z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i
art. 78 Konstytucji RP, wyrokiem Trybuna u Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2008 r. (Dz.U.08.41.251).
168) Art. 118 zmieniony przez art. 80 pkt 5 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa stwa
(Dz.U.05.169.1417) z dniem 15 marca 2006 r.
169) Art. 121 § 1 zmieniony przez art. 89 pkt 4 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o S dzie Najwy szym
(Dz.U.02.240.2052) z dniem 1 stycznia 2003 r.
170) Art. 124 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 36 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
171) Art. 127 zmieniony przez art. 89 pkt 5 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o S dzie Najwy szym (Dz.U.02.240.2052) z
dniem 1 stycznia 2003 r.
172) Art. 129 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.
173) Art. 130 zmieniony przez art. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw
z dniem 31 sierpnia 2007 r.
174) Art. 131 zmieniony przez art. 1 pkt 31 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.
175) Art. 131 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
176) Dzia III uchylony przez art. 60 pkt 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i Prokuratury
(Dz.U.09.26.157) z dniem 4 marca 2009 r.
177) Art. 134 uchylony przez art. 60 pkt 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i
Prokuratury (Dz.U.09.26.157) z dniem 4 marca 2009 r.
178) Art. 135 uchylony przez art. 60 pkt 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i
Prokuratury (Dz.U.09.26.157) z dniem 4 marca 2009 r.

Art. 135 § 1 zosta uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, wyrokiem Trybuna u Konstytucyjnego z dnia
24 pa dziernika 2007 r. (Dz.U.07.204.1482). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wy ej przepis traci moc z dniem 6
maja 2009 r. Zmiany nie zosta y naniesione na tekst ze wzgl du na swoj bezprzedmiotowo .
179) Art. 136:
- uchylony przez art. 60 pkt 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i Prokuratury
(Dz.U.09.26.157) z dniem 4 marca 2009 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.09.56.459) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem 22
kwietnia 2009 r. Zmiany nie zosta y naniesione na tekst ze wzgl du na bezprzedmiotowo .
180) Art. 137 uchylony przez art. 60 pkt 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i
Prokuratury (Dz.U.09.26.157) z dniem 4 marca 2009 r.
181) Art. 138 uchylony przez art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum
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Szkolenia Kadr S dów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.64.433) z dniem 1 stycznia
2008 r.
182) Art. 139 uchylony przez art. 60 pkt 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i
Prokuratury (Dz.U.09.26.157) z dniem 4 marca 2009 r.
183) Art. 140 uchylony przez art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum
Szkolenia Kadr S dów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.64.433) z dniem 1 stycznia
2008 r.
184) Rozdzia 3 uchylony przez art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum
Szkolenia Kadr S dów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.64.433) z dniem 1 stycznia
2008 r.
185) Art. 141 uchylony przez art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum
Szkolenia Kadr S dów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.64.433) z dniem 1 stycznia
2008 r.
186) Art. 142 uchylony przez art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum
Szkolenia Kadr S dów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.64.433) z dniem 1 stycznia
2008 r.
187) Art. 143 uchylony przez art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum
Szkolenia Kadr S dów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.64.433) z dniem 1 stycznia
2008 r.
188) Art. 144 uchylony przez art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum
Szkolenia Kadr S dów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.64.433) z dniem 1 stycznia
2008 r.
189) Art. 145 uchylony przez art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum
Szkolenia Kadr S dów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.64.433) z dniem 1 stycznia
2008 r.
190) Art. 145a uchylony przez art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum
Szkolenia Kadr S dów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.64.433) z dniem 1 stycznia
2008 r.
191) Art. 146 uchylony przez art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum
Szkolenia Kadr S dów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.64.433) z dniem 1 stycznia
2008 r.
192) Art. 146a uchylony przez art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum
Szkolenia Kadr S dów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.64.433) z dniem 1 stycznia
2008 r.
193) Art. 147 § 1:
- zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem 22
lutego 2005.
- zmieniony przez art. 146 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s dowych w sprawach cywilnych
(Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 41 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem 31
sierpnia 2007 r.
194) Art. 148 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 42 lit. a) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej
nin. ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
195) Art. 148 § 3 dodany przez art. 1 pkt 42 lit. b) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
196) Art. 149:
- zmieniony przez art. 1 pkt 43 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem 31
sierpnia 2007 r.
- zmieniony przez art. 6 pkt 11 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr

dów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.64.433) z dniem 1 stycznia 2008 r.
197) Art. 149 § 1 pkt 5 zmieniony przez art. 60 pkt 13 lit. a) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole

downictwa i Prokuratury (Dz.U.09.26.157) z dniem 4 marca 2009 r.
198) Art. 149 § 2 uchylony przez art. 60 pkt 13 lit. b) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i
Prokuratury (Dz.U.09.26.157) z dniem 4 marca 2009 r.
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199) Art. 149 § 3 uchylony przez art. 60 pkt 13 lit. b) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i
Prokuratury (Dz.U.09.26.157) z dniem 4 marca 2009 r.
200) Art. 150 zmieniony przez art. 1 pkt 43 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw
z dniem 31 sierpnia 2007 r.
201) Art. 150 § 3 zmieniony przez art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw zwi zanych z
realizacj zada przez Policj (Dz.U.09.223.1777) z dniem 1 stycznia 2010 r.
202) Art. 150 § 4 zmieniony przez art. 139 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U.10.182.1228) z dniem 2 stycznia 2011 r.
203) Art. 151 zmieniony przez art. 1 pkt 43 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw
z dniem 31 sierpnia 2007 r.
204) Art. 151a dodany przez art. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 31 sierpnia 2007 r.
205) Art. 151b dodany przez art. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 31 sierpnia 2007 r.
206) Art. 151b § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.09.56.459) zmieniaj cej nin. ustaw
z dniem 22 kwietnia 2009 r. - zobacz te art. 8 ustawy zmieniaj cej.
207) Art. 151b § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.09.56.459) zmieniaj cej nin. ustaw
z dniem 22 kwietnia 2009 r. - zobacz te art. 8 ustawy zmieniaj cej.
208) Art. 151c dodany przez art. 60 pkt 14 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i Prokuratury
(Dz.U.09.26.157) z dniem 4 marca 2009 r.
209) Art. 152 zmieniony przez art. 1 pkt 45 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw
z dniem 31 sierpnia 2007 r.
210) Art. 153 uchylony przez art. 60 pkt 15 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i
Prokuratury (Dz.U.09.26.157) z dniem 4 marca 2009 r.
211) Art. 153a dodany przez art. 60 pkt 16 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i Prokuratury
(Dz.U.09.26.157) z dniem 4 marca 2009 r.
212) Art. 155 § 2 pkt 5:
- zmieniony przez art. 1 pkt 39 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin. ustaw z dniem
14 stycznia 2004 r.
- zmieniony przez art. 60 pkt 17 lit. a) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i Prokuratury
(Dz.U.09.26.157) z dniem 4 marca 2009 r.
213) Art. 155 § 3:
- zmieniony przez art. 1 pkt 47 lit. a) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 31 sierpnia 2007 r.
- zmieniony przez art. 8 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw zwi zanych z realizacj
zada przez Policj (Dz.U.09.223.1777) z dniem 1 stycznia 2010 r.
214) Art. 155 § 3a uchylony przez art. 8 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw
zwi zanych z realizacj zada przez Policj (Dz.U.09.223.1777) z dniem 1 stycznia 2010 r.
215) Art. 155 § 7 zmieniony przez art. 60 pkt 17 lit. b) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i
Prokuratury (Dz.U.09.26.157) z dniem 4 marca 2009 r.
216) Art. 155 § 8 dodany przez art. 15 pkt 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr S dów
Powszechnych i Prokuratury (Dz.U.05.169.1410) z dniem 1 wrze nia 2006 r.
217) Art. 155a dodany przez art. 1 pkt 48 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 31 sierpnia 2007 r.
218) Art. 155b dodany przez art. 60 pkt 18 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i Prokuratury
(Dz.U.09.26.157) z dniem 4 marca 2009 r.
219) Tytu rozdzia u 6 zmieniony przez art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie t umacza przysi ego
(Dz.U.04.273.2702) z dniem 27 stycznia 2005 r.
220) Art. 157 zmieniony przez art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie t umacza przysi ego
(Dz.U.04.273.2702) z dniem 27 stycznia 2005 r.
221) Art. 158 § 1 pkt 5 zmieniony przez art. 1 pkt 40 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej
nin. ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.
222) Art. 158 § 1 pkt 6 dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.169.1413) zmieniaj cej nin.
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ustaw z dniem 7 pa dziernika 2005 r.
223) Art. 158 § 1 pkt 7 dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.169.1413) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 7 pa dziernika 2005 r.
224) Art. 158 § 2 uchylony przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.169.1413) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 7 pa dziernika 2005 r.
225) Art. 159 § 1 pkt 9 dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.169.1413) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 7 pa dziernika 2005 r.
226) Art. 161 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.169.1413) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 7 pa dziernika 2005 r.
227) Art. 162 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.169.1413) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 7 pa dziernika 2005 r.
228) Art. 162 § 4 uchylony przez art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw zwi zanych z
realizacj zada przez Policj (Dz.U.09.223.1777) z dniem 1 stycznia 2010 r.
229) Art. 163 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.169.1413) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 7 pa dziernika 2005 r.
230) Art. 164 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.169.1413) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 7 pa dziernika 2005 r.
231) Art. 166 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.169.1413) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 7 pa dziernika 2005 r.
232) Art. 166 § 2 pkt 1 uchylony przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.169.1413) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 7 pa dziernika 2005 r.
233) Art. 169 § 3 dodany przez art. 139 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U.10.182.1228) z dniem 2 stycznia 2011 r.
234) Art. 170 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.169.1413) zmieniaj cej nin. ustaw
z dniem 7 pa dziernika 2005 r.
235) Art. 172 zmieniony przez art. 1 pkt 41 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 14 stycznia 2004 r.
236) Art. 172 § 4 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.09.56.459) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 22 kwietnia 2009 r. - zobacz te art. 8 ustawy zmieniaj cej.
237) Art. 172 § 5 uchylony przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.09.56.459) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 22 kwietnia 2009 r. - zobacz te art. 8 ustawy zmieniaj cej.
238) Art. 174 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.169.1413) zmieniaj cej nin. ustaw
z dniem 7 pa dziernika 2005 r.
239) Art. 175 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U.05.169.1413) zmieniaj cej nin. ustaw
z dniem 7 pa dziernika 2005 r.
240) Dzia IVa dodany przez art. 1 pkt 49 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 31 sierpnia 2007 r.
241) Art. 175a §1 zmieniony przez art. 60 pkt 19 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole S downictwa i
Prokuratury (Dz.U.09.26.157) z dniem 5 maja 2009 r.
242) Art. 176 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.154.1787) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 grudnia 2001 r.
243) Art. 176 § 2 uchylony przez art. 48 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.04.273.2703) z dniem 1 stycznia 2005 r.
244) Art. 177 § 3 uchylony przez art. 1 pkt 50 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
245) Art. 178 § 4:
- zmieniony przez art. 230 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.05.249.2104) z dniem 1
stycznia 2006 r.
- zmieniony przez art. 49 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzaj ce ustaw o finansach publicznych
(Dz.U.09.157.1241) z dniem 1 lipca 2010 r.
246) Art. 178 § 5 dodany przez art. 1 pkt 51 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin. ustaw
z dniem 31 sierpnia 2007 r.
247) Art. 179 § 5 zmieniony przez art. 1 pkt 52 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.136.959) zmieniaj cej nin.
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ustaw z dniem 31 sierpnia 2007 r.
248) Art. 198 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.154.1787) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 grudnia 2001 r.
249) Art. 198 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.154.1787) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 grudnia 2001 r.
250) Art. 198 § 4 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. c) ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.154.1787) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 grudnia 2001 r.
251) Art. 200 § 5 dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.154.1787) zmieniaj cej nin. ustaw
z dniem 31 grudnia 2001 r.
252) Art. 205 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.154.1787) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 31 grudnia 2001 r.
253) Art. 205a dodany przez art. 1 pkt 42 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03.228.2256) zmieniaj cej nin. ustaw
z dniem 14 stycznia 2004 r.
254) Art. 206 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.154.1787) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 grudnia 2001 r.
255) Art. 206 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.154.1787) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 grudnia 2001 r.
256) Art. 206 § 4 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. c) ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.154.1787) zmieniaj cej nin.
ustaw z dniem 31 grudnia 2001 r.
257) Art. 209 zmieniony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.154.1787) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 31 grudnia 2001 r.
258) Art. 212 zmieniony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.154.1787) zmieniaj cej nin. ustaw
z dniem 31 grudnia 2001 r.
259) Za cznik dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.09.56.459) zmieniaj cej nin. ustaw z
dniem 22 kwietnia 2009 r. - zobacz te art. 8 ustawy zmieniaj cej.


