
Dziennik Ustaw Nr 98 — 7221 — Poz. 1070

1070

USTAWA

z dnia 27 lipca 2001 r.

Prawo o ustroju sàdów powszechnych.

DZIA¸ I

Sàdy powszechne

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. § 1. Sàdami powszechnymi sà sàdy rejono-
we, sàdy okr´gowe oraz sàdy apelacyjne.

§ 2. Sàdy powszechne sprawujà wymiar sprawie-
dliwoÊci w zakresie nienale˝àcym do sàdów admini-
stracyjnych, sàdów wojskowych oraz Sàdu Najwy˝-
szego.

§ 3. Sàdy powszechne wykonujà równie˝ zadania
z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze
ustaw. 

§ 4. Ilekroç w dalszych przepisach jest mowa o sà-
dach bez bli˝szego ich okreÊlenia, rozumie si´ przez to
sàdy powszechne.

Art. 2. § 1. Zadania z zakresu wymiaru sprawiedli-
woÊci wykonujà s´dziowie. 

§ 2. Zadania z zakresu ochrony prawnej w sàdach
rejonowych wykonujà tak˝e referendarze sàdowi. 

§ 3. Zadania, o których mowa w § 1 i 2, mogà wy-
konywaç asesorzy sàdowi, w zakresie udzielonego im
upowa˝nienia.

Art. 3. S´dziowie tworzà samorzàd s´dziowski. Or-
ganami samorzàdu s´dziowskiego sà: zgromadzenie
ogólne s´dziów okr´gu oraz zgromadzenie ogólne s´-
dziów apelacji.

Art. 4. § 1. W sprawowaniu wymiaru sprawiedliwo-
Êci obywatele biorà udzia∏ przez uczestnictwo ∏awni-
ków w rozpoznawaniu spraw przed sàdami w pierw-
szej instancji, chyba ˝e ustawy stanowià inaczej.

§ 2. Przy rozstrzyganiu spraw ∏awnicy majà równe
prawa z s´dziami. 

Art. 5. § 1. J´zykiem urz´dowym przed sàdami jest
j´zyk polski.

§ 2. Osoba niew∏adajàca w wystarczajàcym stopniu
j´zykiem polskim ma prawo do wyst´powania przed
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sàdem w znanym przez nià j´zyku i bezp∏atnego korzy-
stania z pomocy t∏umacza.

§ 3. O przyznaniu t∏umacza osobie, o której mowa
w § 2, orzeka sàd w∏aÊciwy do rozpoznania sprawy
w pierwszej instancji. Wniosek o przyznanie t∏umacza
zg∏oszony w toku sprawy rozpoznaje sàd tej instancji,
w której sprawa si´ toczy.

Art. 6. Osoby pozostajàce ze sobà w stosunku po-
krewieƒstwa w linii prostej lub powinowactwa w linii
prostej albo w stosunku przysposobienia, ma∏˝onko-
wie oraz rodzeƒstwo nie mogà byç s´dziami, asesora-
mi sàdowymi ani referendarzami sàdowymi w tym sa-
mym wydziale sàdu.

Art. 7. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià sàdów w zakresie
orzekania sprawuje Sàd Najwy˝szy, w trybie okreÊlo-
nym ustawami.

Art. 8. § 1. Dzia∏alnoÊç administracyjna sàdów ma
na celu zapewnienie sàdom odpowiednich warunków
wykonywania ich zadaƒ, o których mowa w art. 1 § 2
i 3.

§ 2. Dzia∏alnoÊç administracyjna sàdów nale˝y do
organów sàdów oraz do urz´dników; czynnoÊci z za-
kresu dzia∏alnoÊci administracyjnej sàdów nale˝à tak-
˝e do s´dziów, je˝eli to wynika z przepisów prawa.

Art. 9. Zwierzchni nadzór nad dzia∏alnoÊcià admini-
stracyjnà sàdów sprawuje Minister SprawiedliwoÊci
osobiÊcie oraz przez w∏aÊciwà s∏u˝b´ nadzoru. Podsta-
wowe zadania z zakresu zwierzchniego nadzoru nad
dzia∏alnoÊcià administracyjnà sàdów bezpoÊrednio
zwiàzanà z wykonywaniem wymiaru sprawiedliwoÊci
sà wykonywane przez s´dziów delegowanych do Mini-
sterstwa SprawiedliwoÊci w trybie okreÊlonym
w art. 77.

Rozdzia∏ 2

Organizacja sàdów

Art. 10. § 1. Sàd rejonowy tworzy si´ dla jednej lub
wi´kszej liczby gmin; w uzasadnionych przypadkach
mo˝e byç utworzony wi´cej ni˝ jeden sàd rejonowy
w obr´bie tej samej gminy.

§ 2. Sàd okr´gowy tworzy si´ dla obszaru w∏aÊci-
woÊci co najmniej dwóch sàdów rejonowych, zwane-
go dalej „okr´giem sàdowym”.

§ 3. Sàd apelacyjny tworzy si´ dla obszaru w∏aÊci-
woÊci co najmniej dwóch okr´gów sàdowych, zwane-
go dalej „obszarem apelacji”.

Art. 11. § 1. Sàdy dzielà si´ na wydzia∏y.

§ 2. Wydzia∏em kieruje przewodniczàcy wydzia∏u,
którym jest prezes albo wiceprezes sàdu lub inny s´-
dzia.

§ 3. Funkcj´ przewodniczàcego wydzia∏u w sàdzie
apelacyjnym i okr´gowym powierza s´dziemu prezes
tego sàdu, a w sàdzie rejonowym, na wniosek prezesa
tego sàdu, prezes prze∏o˝onego sàdu okr´gowego.

Przed powierzeniem funkcji przewodniczàcego wydzia-
∏u prezes zasi´ga opinii w∏aÊciwego kolegium sàdu.

§ 4. W tym samym trybie prezes sàdu zwalnia s´-
dziego z funkcji przewodniczàcego wydzia∏u.

Art. 12. § 1. Sàd 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 dru-
giej instancji,

3) rodzinny i nieletnich (sàd rodzinny) — do spraw:
a) z zakresu prawa rodzinnego i opiekuƒczego,
b) dotyczàcych demoralizacji i czynów karalnych

nieletnich,
c) dotyczàcych leczenia osób uzale˝nionych od al-

koholu oraz od Êrodków odurzajàcych i psycho-
tropowych,

d) nale˝àcych do sàdu opiekuƒczego na podstawie
odr´bnych ustaw,

4) pracy (sàd pracy) — do spraw z zakresu prawa pra-
cy,

5) ksiàg wieczystych — do prowadzenia ksiàg wieczy-
stych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu po-
st´powania wieczystoksi´gowego.

§ 2. W sàdzie rejonowym majàcym siedzib´
w mieÊcie b´dàcym siedzibà sàdu okr´gowego,
w którym jest utworzony wydzia∏ ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych albo wydzia∏ pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych, w miejsce wydzia∏u, o którym mowa w § 1 pkt 4,
tworzy si´ wydzia∏ pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych
do spraw z zakresu prawa pracy oraz do spraw z za-
kresu ubezpieczeƒ spo∏ecznych, nale˝àcych do w∏a-
ÊciwoÊci sàdów rejonowych w tym samym okr´gu sà-
dowym.

§ 3. W sàdzie rejonowym majàcym siedzib´ w mie-
Êcie b´dàcym siedzibà sàdu okr´gowego lub w mie-
Êcie na prawach powiatu tworzy si´ wydzia∏ gospodar-
czy albo wydzia∏y gospodarcze (sàd gospodarczy) —
do spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego,
powierzonych sàdom gospodarczym (spraw gospo-
darczych). 

§ 4. Do orzekania w jednostkach, o których mowa
w § 1 pkt 4, wyznacza si´ s´dziów i ∏awników wykazu-
jàcych szczególnà znajomoÊç problematyki spraw pra-
cowniczych, a do orzekania w jednostkach, o których
mowa w § 2, tak˝e s´dziów i ∏awników wykazujàcych
szczególnà znajomoÊç celów ubezpieczenia i potrzeb
osób ubezpieczonych.

§ 5. Do orzekania w jednostkach, o których mowa
w § 3, wyznacza si´ s´dziów wykazujàcych szczególnà
znajomoÊç problematyki gospodarczej.

Art. 13. § 1. W sàdzie rejonowym mogà byç tworzo-
ne, w jego siedzibie lub poza jego siedzibà, sàdy grodz-
kie jako wydzia∏y lub wydzia∏y zamiejscowe sàdów re-
jonowych.

§ 2. Sàdom grodzkim powierza si´ rozpoznawanie
spraw: 
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1) o wykroczenia w pierwszej instancji,

2) o wykroczenia skarbowe i przest´pstwa skarbowe
zagro˝one karà grzywny do 360 stawek dziennych
lub zagro˝one karà ograniczenia wolnoÊci albo ka-
rà pozbawienia wolnoÊci do lat 2,

3) o przest´pstwa Êcigane z oskar˝enia prywatnego,
z wyjàtkiem spraw podlegajàcych rozpoznaniu
z udzia∏em ∏awników,

4) o pozosta∏e przest´pstwa, podlegajàce rozpozna-
niu w post´powaniu uproszczonym,

5) cywilnych podlegajàcych rozpoznaniu w post´po-
waniu uproszczonym oraz dotyczàcych depozytów
sàdowych i przepadku rzeczy.

§ 3. Sàdy grodzkie tworzy i znosi Minister Sprawie-
dliwoÊci w drodze rozporzàdzenia. W rozporzàdzeniu
o utworzeniu sàdu grodzkiego nale˝y okreÊliç jego sie-
dzib´, obszar w∏aÊciwoÊci w granicach obszaru w∏aÊci-
woÊci  sàdu rejonowego oraz zakres spraw przekaza-
nych do rozpoznawania  sàdowi grodzkiemu, spoÊród
spraw wymienionych w § 2. Przy tworzeniu i znoszeniu
sàdów grodzkich nale˝y kierowaç si´ iloÊcià spraw
wp∏ywajàcych do sàdów oraz wzgl´dami ekonomii po-
st´powania sàdowego.

Art. 14. W trybie okreÊlonym w art. 13 § 3, Minister
SprawiedliwoÊci mo˝e tworzyç poza siedzibà sàdu re-
jonowego inne wydzia∏y zamiejscowe. 

Art. 15. W razie zniesienia wydzia∏u zamiejscowego
sàdu rejonowego pracownicy zatrudnieni w zniesionej
jednostce przechodzà do odpowiedniego sàdu.

Art. 16. § 1. Sàd okr´gowy dzieli si´ na wydzia∏y:

1) cywilny — do rozpoznawania w pierwszej instancji
spraw cywilnych i rodzinnych oraz do rozpoznawa-
nia w drugiej instancji spraw cywilnych oraz spraw
nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci sàdów rodzinnych,
z wyjàtkiem spraw przeciwko nieletnim o pope∏nie-
nie czynu karalnego, je˝eli wobec nieletniego za-
stosowano Êrodek poprawczy lub gdy Êrodek od-
wo∏awczy zawiera wniosek o orzeczenie Êrodka po-
prawczego,

2) karny — do spraw z zakresu prawa karnego
w pierwszej i drugiej instancji oraz do spraw rozpo-
znawanych w drugiej instancji przeciwko nieletnim
o pope∏nienie czynu karalnego, je˝eli wobec nielet-
niego zastosowano Êrodek poprawczy lub gdy Êro-
dek odwo∏awczy zawiera wniosek o orzeczenie
Êrodka poprawczego,

3) penitencjarny i nadzoru nad wykonywaniem orze-
czeƒ karnych — do spraw penitencjarnych i nadzo-
ru nad sàdowym post´powaniem wykonawczym
w sprawach z zakresu prawa karnego,

4) pracy (sàd pracy) — do spraw z zakresu prawa pra-
cy oraz wydzia∏ ubezpieczeƒ spo∏ecznych (sàd
ubezpieczeƒ spo∏ecznych) — do spraw z zakresu
ubezpieczeƒ spo∏ecznych,

5) gospodarczy (sàd gospodarczy) — do spraw go-
spodarczych.

§ 2. W sàdzie okr´gowym, w którym wp∏yw spraw
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych jest
niewielki, zamiast odr´bnych wydzia∏ów pracy i ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych tworzy si´ wydzia∏ pracy i ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych (sàd pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych).

§ 3. Do orzekania w jednostkach organizacyjnych,
o których mowa w §1 pkt 4 oraz w § 2, wyznacza si´ s´-
dziów i ∏awników wykazujàcych szczególnà znajomoÊç
problematyki spraw pracowniczych oraz celów ubez-
pieczenia i potrzeb osób ubezpieczonych.

§ 4. Do orzekania w jednostkach, o których mowa
w § 1 pkt 5, wyznacza si´ s´dziów wykazujàcych si´
szczególnà znajomoÊcià problematyki gospodarczej.

§ 5. W Sàdzie Okr´gowym w Warszawie dzia∏ajà
ponadto jako wydzia∏y:

1) odr´bna jednostka organizacyjna do spraw z zakre-
su ochrony konkurencji, regulacji energetyki, tele-
komunikacji i transportu kolejowego (sàd antymo-
nopolowy),

2) odr´bna jednostka organizacyjna do spraw reje-
strowych powierzonych temu sàdowi na podsta-
wie odr´bnych przepisów.

Art. 17. § 1. W trybie okreÊlonym w art. 13 § 3, Mi-
nister SprawiedliwoÊci mo˝e tworzyç poza siedzibà sà-
du okr´gowego, a tak˝e znosiç oÊrodki zamiejscowe al-
bo wydzia∏y zamiejscowe sàdów okr´gowych. 

§ 2. Pracownicy zniesionego oÊrodka zamiejscowe-
go albo wydzia∏u zamiejscowego przechodzà do odpo-
wiedniego sàdu okr´gowego.

Art. 18. § 1. Sàd apelacyjny dzieli si´ na wydzia∏y:

1) cywilny — do rozpoznawanych w drugiej instancji
spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego
oraz rodzinnego i opiekuƒczego,

2) karny — do rozpoznawanych w drugiej instancji
spraw z zakresu prawa karnego,

3) pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych — do rozpoznawa-
nych w drugiej instancji spraw z zakresu prawa
pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

§ 2. W Sàdzie Apelacyjnym w Warszawie dzia∏a po-
nadto Wydzia∏ Lustracyjny. 

Art. 19. § 1. W zale˝noÊci od potrzeb w sàdzie mo-
gà byç tworzone wydzia∏y inne ni˝ wymienione
w art. 12—18, z uwzgl´dnieniem rodzaju i liczby spraw
wp∏ywajàcych do sàdu, liczby s´dziów i iloÊci sàdów
w obszarze w∏aÊciwoÊci, a tak˝e zapewnienia prawid∏o-
wego wykonywania czynnoÊci nadzorczych.

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, wydzia-
∏y tworzy i znosi Minister SprawiedliwoÊci w drodze za-
rzàdzenia.

Art. 20. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu
opinii Krajowej Rady Sàdownictwa, w drodze rozpo-
rzàdzenia:
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1) tworzy i znosi sàdy oraz ustala ich siedziby i obsza-
ry w∏aÊciwoÊci,

2) mo˝e przekazaç jednemu sàdowi okr´gowemu roz-
poznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych z w∏aÊciwoÊci innego okr´gu
sàdowego z obszaru tej samej apelacji, a jednemu
sàdowi rejonowemu — rozpoznawanie spraw z za-
kresu prawa pracy z obszaru w∏aÊciwoÊci wi´cej
ni˝ jednego spoÊród sàdów rejonowych dzia∏ajà-
cych w tym samym okr´gu sàdowym,

3) mo˝e przekazaç jednemu sàdowi okr´gowemu roz-
poznawanie spraw gospodarczych z innego okr´gu
sàdowego z obszaru tej samej apelacji oraz utwo-
rzyç odr´bne jednostki organizacyjne do spraw go-
spodarczych (sàdy gospodarcze) w innych sàdach
rejonowych ni˝ okreÊlone w art. 12 § 3,

4) mo˝e przekazaç jednemu sàdowi rejonowemu roz-
poznawanie spraw nale˝àcych do kompetencji wy-
dzia∏u rodzinnego i nieletnich w zakresie w∏aÊciwo-
Êci wi´cej ni˝ jednego spoÊród sàdów rejonowych
dzia∏ajàcych w tym samym okr´gu sàdowym,

5) mo˝e przekazaç jednemu sàdowi rejonowemu —
sàdowi gospodarczemu, w którym zosta∏ utworzo-
ny wydzia∏ dla spraw upad∏oÊciowych i uk∏ado-
wych, rozpoznawanie tych spraw, nale˝àcych do
w∏aÊciwoÊci innych sàdów rejonowych — sàdów
gospodarczych, dzia∏ajàcych w tym samym okr´gu
sàdowym,

6) mo˝e powierzyç, kierujàc si´ iloÊcià spraw wp∏ywa-
jàcych do sàdów rejestrowych oraz wzgl´dami
ekonomii post´powania rejestrowego:
a) prowadzenie rejestrów, przekazanych ustawami

do w∏aÊciwych sàdów rejonowych, jednemu
z nich dla dwu lub wi´cej tych sàdów,

b) prowadzenie Krajowego Rejestru Sàdowego
jednemu z sàdów rejonowych (sàdów gospo-
darczych) dla obszaru w∏aÊciwoÊci dwu lub wi´-
cej tych sàdów lub cz´Êci obszarów ich w∏aÊci-
woÊci.

Rozdzia∏ 3

Organy sàdów

Art. 21. § 1. Organami sàdów sà:

1) w sàdzie rejonowym — prezes sàdu,

2) w sàdzie okr´gowym — prezes sàdu oraz kolegium
sàdu okr´gowego,

3) w sàdzie apelacyjnym — prezes sàdu oraz kolegium
sàdu apelacyjnego.

§ 2. W zakresie finansowym i gospodarczym orga-
nem sàdu apelacyjnego oraz sàdu okr´gowego jest dy-
rektor danego sàdu, a w sàdzie rejonowym, w razie po-
wo∏ania, kierownik finansowy sàdu.

§ 3. Dyrektor sàdu oraz kierownik finansowy sàdu
podlega s∏u˝bowo prezesowi sàdu, z zastrze˝eniem
art. 177 § 4.

Art. 22. § 1. Prezes sàdu:

1) kieruje sàdem i reprezentuje go na zewnàtrz, z wy-
jàtkiem spraw nale˝àcych do dyrektora sàdu lub
kierownika finansowego sàdu,

2) pe∏ni czynnoÊci z zakresu administracji sàdowej,

3) pe∏ni inne czynnoÊci przewidziane w ustawie oraz
w odr´bnych przepisach,

4) jest zwierzchnikiem s∏u˝bowym s´dziów danego
sàdu,

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.

§ 2. Prezes sàdu w zakresie administracji sàdowej
podlega Ministrowi SprawiedliwoÊci oraz prezesowi
sàdu prze∏o˝onego.

§ 3. Prezes sàdu okr´gowego wykonuje czynnoÊci
administracji sàdowej w stosunku do sàdów rejono-
wych na obszarze w∏aÊciwoÊci sàdu okr´gowego oraz
sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià tych sàdów.

§ 4. Prezes sàdu apelacyjnego sprawuje nadzór nad
dzia∏alnoÊcià administracyjnà sàdów okr´gowych na
obszarze w∏aÊciwoÊci sàdu apelacyjnego. Prezes sàdu
apelacyjnego w uzasadnionych wypadkach lub na
wniosek prezesa sàdu okr´gowego mo˝e równie˝ pod-
jàç czynnoÊci z zakresu nadzoru nad dzia∏alnoÊcià sà-
dów rejonowych na obszarze apelacji.

§ 5. Prezesa sàdu zast´puje wiceprezes, a w razie
jego nieobecnoÊci — wyznaczony s´dzia.

Art. 23. § 1. Prezesa sàdu apelacyjnego powo∏uje
Minister SprawiedliwoÊci spoÊród s´dziów sàdu ape-
lacyjnego bàdê Sàdu Najwy˝szego, po zasi´gni´ciu
opinii zgromadzenia ogólnego s´dziów apelacji.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci przedstawia zgroma-
dzeniu ogólnemu kandydata na prezesa, w celu wyda-
nia opinii.

§ 3. Je˝eli opinia nie zostanie wydana w terminie
dwóch miesi´cy od przedstawienia kandydata w∏aÊci-
wemu zgromadzeniu ogólnemu, Minister Sprawiedli-
woÊci mo˝e powo∏aç prezesa sàdu apelacyjnego bez
opinii.

§ 4. W razie wydania przez zgromadzenie ogólne
negatywnej opinii o kandydacie, Minister Sprawiedli-
woÊci mo˝e go powo∏aç po uzyskaniu pozytywnej opi-
nii Krajowej Rady Sàdownictwa. Negatywna opinia
Krajowej Rady Sàdownictwa jest dla Ministra Sprawie-
dliwoÊci wià˝àca.

§ 5. Je˝eli Krajowa Rada Sàdownictwa w terminie
miesiàca od przedstawienia przez Ministra Sprawiedli-
woÊci zamiaru powo∏ania prezesa, mimo negatywnej
opinii zgromadzenia ogólnego, nie wyda opinii, uwa˝a
si´, ˝e opinia jest pozytywna.

§ 6. Wiceprezesa sàdu apelacyjnego powo∏uje Mi-
nister SprawiedliwoÊci spoÊród s´dziów sàdu apela-
cyjnego, na wniosek prezesa danego sàdu apelacyjne-
go, po zasi´gni´ciu opinii kolegium tego sàdu.
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§ 7. Liczb´ wiceprezesów sàdu apelacyjnego usta-
la Minister SprawiedliwoÊci na wniosek prezesa tego
sàdu.

Art. 24. § 1. Prezesa sàdu okr´gowego powo∏uje
Minister SprawiedliwoÊci spoÊród s´dziów sàdu okr´-
gowego albo sàdu apelacyjnego, po zasi´gni´ciu opi-
nii zgromadzenia ogólnego s´dziów okr´gu i opinii
prezesa prze∏o˝onego sàdu apelacyjnego.

§ 2. Do powo∏ania prezesa sàdu okr´gowego stosu-
je si´ przepisy art. 23 § 2—5.

§ 3. Wiceprezesa sàdu okr´gowego powo∏uje Mini-
ster SprawiedliwoÊci spoÊród s´dziów sàdu okr´go-
wego albo sàdu apelacyjnego, na wniosek prezesa da-
nego sàdu okr´gowego, po zasi´gni´ciu opinii kole-
gium tego sàdu i opinii prezesa prze∏o˝onego sàdu
apelacyjnego.

§ 4. Liczb´ wiceprezesów sàdu okr´gowego ustala
Minister SprawiedliwoÊci na wniosek prezesa tego sà-
du, po zasi´gni´ciu opinii prezesa prze∏o˝onego sàdu
apelacyjnego.

Art. 25. § 1. Prezesa sàdu rejonowego powo∏uje Mi-
nister SprawiedliwoÊci spoÊród s´dziów sàdu rejono-
wego albo sàdu okr´gowego, po zasi´gni´ciu opinii
kolegium prze∏o˝onego sàdu okr´gowego i prezesa
prze∏o˝onego sàdu okr´gowego.

§ 2. Do powo∏ania prezesa sàdu rejonowego stosu-
je si´ odpowiednio przepisy art. 23 § 2—5, z tym ˝e ter-
min do wydania opinii przez kolegium wynosi jeden
miesiàc.

§ 3. Wiceprezesa sàdu rejonowego powo∏uje Mini-
ster SprawiedliwoÊci spoÊród s´dziów sàdu rejonowe-
go albo sàdu okr´gowego na wniosek prezesa danego
sàdu rejonowego, po zasi´gni´ciu opinii kolegium
prze∏o˝onego sàdu okr´gowego i prezesa prze∏o˝one-
go sàdu okr´gowego.

§ 4. Liczb´ wiceprezesów sàdu rejonowego, na
wniosek prezesa danego sàdu, ustala prezes prze∏o˝o-
nego sàdu okr´gowego.

Art. 26. § 1. Prezes i wiceprezes sàdu apelacyjnego
oraz sàdu okr´gowego sà powo∏ywani na okres sze-
Êciu lat i nie mogà byç, bezpoÊrednio po zakoƒczeniu
kadencji, ponownie powo∏ani do pe∏nienia tej samej
funkcji.

§ 2. Prezes i wiceprezes sàdu rejonowego sà powo-
∏ywani na okres czterech lat.

Art. 27. § 1. Prezes i wiceprezes sàdu mo˝e byç od-
wo∏any przez Ministra SprawiedliwoÊci w toku kaden-
cji w przypadku ra˝àcego niewywiàzywania si´ z obo-
wiàzków s∏u˝bowych lub gdy dalsze pe∏nienie przez
prezesa jego funkcji z innych powodów nie da si´ po-
godziç z dobrem wymiaru sprawiedliwoÊci.

§ 2. Odwo∏anie prezesa albo wiceprezesa sàdu na-
st´puje po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Sàdow-
nictwa. Zamiar odwo∏ania, wraz z pisemnym uzasad-

nieniem, Minister SprawiedliwoÊci przedstawia Krajo-
wej Radzie Sàdownictwa w celu uzyskania opinii.

§ 3. Je˝eli Krajowa Rada Sàdownictwa, w terminie
miesiàca od przedstawienia zamiaru odwo∏ania preze-
sa albo wiceprezesa, opinii nie wyda, uwa˝a si´, ˝e opi-
nia jest pozytywna.

§ 4. W razie z∏o˝enia przez prezesa albo wicepreze-
sa sàdu, w trakcie kadencji, rezygnacji z pe∏nionej funk-
cji, Minister SprawiedliwoÊci odwo∏uje go bez zasi´-
gni´cia opinii, o której mowa w § 2.

Art. 28. § 1. Kolegium sàdu apelacyjnego sk∏ada si´
z trzech do pi´ciu cz∏onków, wybieranych przez zgro-
madzenie ogólne s´dziów apelacji spoÊród s´dziów
sàdu apelacyjnego, a tak˝e z prezesa i wiceprezesów
sàdu apelacyjnego. Liczb´ cz∏onków kolegium pocho-
dzàcych z wyboru ustala zgromadzenie ogólne s´-
dziów apelacji.

§ 2. Przewodniczàcym kolegium sàdu apelacyjne-
go jest prezes sàdu apelacyjnego, a w razie jego nie-
obecnoÊci — najstarszy s∏u˝bà wiceprezes tego sàdu.

§ 3. Kadencja kolegium sàdu apelacyjnego trwa
dwa lata.

§ 4. Do podj´cia uchwa∏ jest wymagana obecnoÊç
co najmniej dwóch trzecich sk∏adu kolegium sàdu ape-
lacyjnego. Uchwa∏y zapadajà wi´kszoÊcià g∏osów,
a w razie równej liczby g∏osów przesàdza g∏os prze-
wodniczàcego.

§ 5. Kolegium sàdu apelacyjnego zbiera si´ w zale˝-
noÊci od potrzeb, co najmniej jednak raz na kwarta∏.
Posiedzenia kolegium zwo∏uje prezes sàdu apelacyjne-
go z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej
liczby cz∏onków kolegium.

§ 6. W posiedzeniach kolegium uczestniczy z g∏o-
sem doradczym dyrektor sàdu apelacyjnego w przy-
padku, o którym mowa w art. 29 § 1 pkt 9.

Art. 29. § 1. Kolegium sàdu apelacyjnego realizuje
zadania okreÊlone w ustawie, a w szczególnoÊci:

1) na wniosek prezesa sàdu apelacyjnego ustala po-
dzia∏ czynnoÊci w sàdzie apelacyjnym, okreÊla za-
sady zast´pstw s´dziów, a tak˝e zasady przydzia∏u
spraw poszczególnym s´dziom, chyba ˝e ustawa
stanowi inaczej,

2) przedstawia zgromadzeniu ogólnemu s´dziów ape-
lacji opini´ o kandydatach na stanowiska s´dziów,

3) wyra˝a opini´ o kandydacie na wiceprezesa sàdu
apelacyjnego,

4) wyra˝a opini´ o kandydatach do pe∏nienia w sàdzie
apelacyjnym funkcji przewodniczàcych wydzia∏ów,
wizytatorów, kierownika szkolenia oraz funkcji albo
stanowiska rzecznika prasowego, 

5) rozpatruje wnioski wynikajàce z wizytacji i lustracji
sàdów,

6) rozpatruje odwo∏ania od rozstrzygni´cia prezesa
sàdu apelacyjnego, odmawiajàcego zgody na pod-
j´cie dodatkowego zatrudnienia przez s´dziego,
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7) wybiera zast´pc´ rzecznika dyscyplinarnego,

8) wyra˝a opini´ w innych sprawach osobowych do-
tyczàcych s´dziów, 

9) wyra˝a opini´ o projekcie planu finansowego,
o którym mowa w art. 178 § 1,

10) wyra˝a opini´ w innych sprawach przedstawio-
nych przez prezesa sàdu apelacyjnego, Krajowà
Rad´ Sàdownictwa oraz Ministra SprawiedliwoÊci,

11) wyra˝a zgod´ na delegowanie s´dziego sàdu okr´-
gowego przez prezesa sàdu apelacyjnego,

12) wypowiada si´ w przypadkach zachowaƒ s´dziów
naruszajàcych zasady etyki.

§ 2. Podzia∏ czynnoÊci na nast´pny rok kalendarzo-
wy ustala kolegium sàdu apelacyjnego najpóêniej w li-
stopadzie ka˝dego roku, opierajàc si´ na projekcie
przedstawionym przez prezesa tego sàdu.

Art. 30. § 1. Kolegium sàdu okr´gowego sk∏ada si´
z czterech do oÊmiu cz∏onków wybieranych przez zgro-
madzenie ogólne s´dziów okr´gu spoÊród jego cz∏on-
ków, w tym w po∏owie spoÊród s´dziów sàdu okr´go-
wego, a ponadto z prezesa i wiceprezesów sàdu okr´-
gowego.

§ 2. Do kolegium sàdu okr´gowego stosuje si´ od-
powiednio przepisy art. 28 § 2—6. 

Art. 31. § 1. Kolegium sàdu okr´gowego realizuje
zadania okreÊlone w ustawie, a w szczególnoÊci:

1) na wniosek prezesa sàdu okr´gowego ustala po-
dzia∏ czynnoÊci w sàdzie, okreÊla zasady zast´pstw
s´dziów i referendarzy sàdowych, a tak˝e zasady
przydzia∏u spraw poszczególnym s´dziom oraz re-
ferendarzom sàdowym, chyba ˝e ustawa stanowi
inaczej,

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

3) wyra˝a opini´ o kandydatach na wiceprezesa sàdu
okr´gowego oraz prezesów i wiceprezesów sàdów
rejonowych,

4) wyra˝a opini´ o kandydatach do pe∏nienia w sàdzie
okr´gowym funkcji przewodniczàcych wydzia∏ów,
wizytatorów, kierownika szkolenia oraz funkcji albo
stanowiska rzecznika prasowego, a tak˝e funkcji
przewodniczàcych wydzia∏ów w sàdach rejono-
wych i wyra˝a opini´ w sprawie zwolnienia z pe∏-
nienia tych funkcji,

5) rozpatruje wnioski wynikajàce z wizytacji i lustracji
sàdów,

6) rozpatruje odwo∏ania od rozstrzygni´cia prezesa
sàdu okr´gowego, odmawiajàcego zgody na pod-
j´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 sàdu okr´gowego, prezesa sàdu apelacyj-

nego, Krajowà Rad´ Sàdownictwa oraz Ministra
SprawiedliwoÊci,

10) wyra˝a opini´ o kandydacie na stanowisko aseso-
ra sàdowego oraz wyra˝a zgod´ na powierzenie
asesorowi sàdowemu pe∏nienia czynnoÊci s´-
dziowskich w sàdzie rejonowym,

11) wyra˝a zgod´ na delegowanie s´dziego sàdu rejo-
nowego albo s´dziego sàdu okr´gowego przez
prezesa sàdu okr´gowego,

12) wypowiada si´ w przypadkach zachowaƒ s´dziów
naruszajàcych zasady etyki.

§ 2. W sprawach istotnych dla danego sàdu rejono-
wego kolegium sàdu okr´gowego mo˝e zasi´gnàç opi-
nii s´dziów tego sàdu, wyra˝onej na zebraniu s´dziów. 

§ 3. Podzia∏ czynnoÊci na nast´pny rok kalendarzo-
wy ustala kolegium sàdu okr´gowego najpóêniej w li-
stopadzie ka˝dego roku, opierajàc si´ na projekcie
przedstawionym przez prezesa sàdu okr´gowego, po
zasi´gni´ciu opinii prezesów sàdów rejonowych co do
podzia∏u czynnoÊci w tych sàdach.

Art. 32. § 1. Dyrektora sàdu apelacyjnego powo∏u-
je i odwo∏uje Minister SprawiedliwoÊci na wniosek
prezesa danego sàdu apelacyjnego.

§ 2. Dyrektora sàdu okr´gowego powo∏uje i odwo-
∏uje Minister SprawiedliwoÊci na wniosek prezesa da-
nego sàdu okr´gowego, po zasi´gni´ciu opinii prezesa
prze∏o˝onego sàdu apelacyjnego.

§ 3. Kierownika finansowego sàdu rejonowego po-
wo∏uje i odwo∏uje Minister SprawiedliwoÊci, na wnio-
sek prezesa sàdu okr´gowego, je˝eli przemawiajà za
tym szczególne wzgl´dy, takie jak wielkoÊç sàdu rejo-
nowego i rozmiary jego zadaƒ.

Rozdzia∏ 4

Samorzàd s´dziowski

Art. 33. § 1. Zgromadzenie ogólne s´dziów apelacji
sk∏ada si´ z s´dziów sàdu apelacyjnego.

§ 2. Przewodniczàcym zgromadzenia ogólnego s´-
dziów apelacji jest prezes sàdu apelacyjnego. W razie
nieobecnoÊci prezesa sàdu, obowiàzki przewodniczà-
cego pe∏ni najstarszy s∏u˝bà wiceprezes tego sàdu.

§ 3. Cz∏onkowie zgromadzenia ogólnego s´dziów
apelacji sà obowiàzani braç udzia∏ w posiedzeniach
zgromadzenia. Delegowanie do pe∏nienia czynnoÊci na
podstawie art. 77 nie zwalnia cz∏onka zgromadzenia od
tego obowiàzku.

§ 4. S´dziowie nieb´dàcy cz∏onkami zgromadze-
nia ogólnego s´dziów apelacji mogà braç udzia∏ w po-
siedzeniu tego zgromadzenia, bez prawa g∏osu i wy-
boru.

§ 5. Do podj´cia uchwa∏ zgromadzenia ogólnego
s´dziów apelacji jest wymagana obecnoÊç przynaj-
mniej dwóch trzecich liczby jego cz∏onków. Uchwa∏y
zapadajà bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów. G∏osowa-
nie jest tajne w sprawach, o których mowa w art. 34
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pkt 1—5, a ponadto je˝eli ˝àdanie takie zg∏osi chocia˝-
by jeden z obecnych cz∏onków zgromadzenia.

§ 6. Zgromadzenie ogólne s´dziów apelacji zbiera
si´ co najmniej raz w roku; posiedzenia zgromadzenia
zwo∏uje prezes sàdu apelacyjnego z w∏asnej inicjatywy
lub na wniosek Ministra SprawiedliwoÊci,  kolegium
sàdu apelacyjnego albo jednej piàtej liczby cz∏onków
zgromadzenia.

Art. 34. Zgromadzenie ogólne s´dziów apelacji re-
alizuje zadania okreÊlone w ustawach, a w szczególno-
Êci:

1) przedstawia Krajowej Radzie Sàdownictwa kandy-
datów na stanowiska s´dziów sàdu apelacyjnego
spoÊród osób zaopiniowanych przez kolegium
w∏aÊciwego sàdu,

2) wybiera przedstawicieli na zebranie przedstawicie-
li zgromadzeƒ ogólnych s´dziów sàdów apelacyj-
nych,

3) wyra˝a opini´ o kandydatach na prezesa sàdu ape-
lacyjnego,

4) wybiera cz∏onków kolegium sàdu apelacyjnego,

5) wybiera kandydata na rzecznika dyscyplinarnego,

6) wys∏uchuje informacji prezesa sàdu apelacyjnego
o dzia∏alnoÊci sàdów oraz wyra˝a opini´ w tym za-
kresie,

7) rozpatruje sprawozdania z dzia∏alnoÊci kolegium
sàdu apelacyjnego oraz omawia kierunki jego pra-
cy.

Art. 35. § 1. Zgromadzenie ogólne s´dziów okr´gu
sk∏ada si´ z s´dziów sàdu okr´gowego oraz delegatów
s´dziów sàdów rejonowych dzia∏ajàcych na obszarze
w∏aÊciwoÊci sàdu okr´gowego, w liczbie dwóch trze-
cich liczby s´dziów sàdu okr´gowego. Delegatów wy-
biera zebranie s´dziów danego sàdu rejonowego
w g∏osowaniu tajnym, na okres dwóch lat. Zebraniu s´-
dziów przewodniczy prezes sàdu. Liczb´ delegatów s´-
dziów dla ka˝dego sàdu rejonowego ustala kolegium
sàdu okr´gowego proporcjonalnie do liczby s´dziów
w danym sàdzie.

§ 2. Je˝eli zgromadzenie ogólne s´dziów okr´gu
utworzone na podstawie § 1 mia∏oby liczyç wi´cej ni˝
stu pi´çdziesi´ciu cz∏onków, jego funkcje wykonuje
zgromadzenie przedstawicieli.

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 2, w sàdach
rejonowych okr´gu i w sàdzie okr´gowym dokonuje
si´ wyboru przedstawicieli. Przedstawicieli wybiera ze-
branie s´dziów danego sàdu w g∏osowaniu tajnym, na
okres dwóch lat. Zebraniu s´dziów przewodniczy pre-
zes sàdu. Liczb´ przedstawicieli ustala kolegium sàdu
okr´gowego. Liczb´ t´ ustala si´ dla ka˝dego sàdu re-
jonowego przez podzielenie liczby s´dziów tego sàdu
przez liczb´ s´dziów najmniejszego sàdu w okr´gu. Je-
˝eli wynik ten stanowi liczb´ nieca∏kowità, podwy˝sza
si´ jà do liczby ca∏kowitej w gór´. Liczba przedstawicie-
li wszystkich sàdów rejonowych okr´gu jest równa
dwóm trzecim liczby przedstawicieli sàdu okr´gowe-
go. 

§ 4. Przewodniczàcym zgromadzenia ogólnego s´-
dziów okr´gu jest prezes sàdu okr´gowego. W razie
nieobecnoÊci prezesa sàdu obowiàzki przewodniczàce-
go pe∏ni najstarszy s∏u˝bà wiceprezes tego sàdu.

§ 5. Cz∏onkowie zgromadzenia ogólnego s´dziów
okr´gu sà obowiàzani braç udzia∏ w posiedzeniach
zgromadzenia. Delegowanie do pe∏nienia czynnoÊci na
podstawie art. 77 nie zwalnia cz∏onka zgromadzenia od
tego obowiàzku.

§ 6. S´dziowie nieb´dàcy cz∏onkami zgromadzenia
ogólnego s´dziów okr´gu mogà braç udzia∏ w posie-
dzeniu tego zgromadzenia, bez prawa g∏osu i wyboru.

§ 7. Do podj´cia uchwa∏ zgromadzenia ogólnego
s´dziów okr´gu jest wymagana obecnoÊç przynaj-
mniej dwóch trzecich liczby jego cz∏onków. Uchwa∏y
zapadajà bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów. G∏osowa-
nie jest tajne w sprawach, o których mowa w art. 36
pkt 1—4, a ponadto je˝eli ˝àdanie 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 sàdu okr´gowego z w∏asnej inicjatywy
lub na wniosek Ministra SprawiedliwoÊci, kolegium sà-
du okr´gowego, jednej piàtej liczby cz∏onków zgroma-
dzenia albo jednej piàtej liczby s´dziów danego obsza-
ru sàdu okr´gowego.

§ 9. Przepisy § 4—7 oraz art. 36 stosuje si´ odpo-
wiednio do zgromadzeƒ przedstawicieli.

Art. 36. Zgromadzenie ogólne s´dziów okr´gu re-
alizuje zadania okreÊlone w ustawach, a w szczególno-
Êci:

1) przedstawia Krajowej Radzie Sàdownictwa, po uzy-
skaniu opinii kolegium sàdu, kandydatów na sta-
nowiska s´dziów,

2) wybiera przedstawicieli na zebranie przedstawicie-
li zgromadzeƒ ogólnych s´dziów,

3) wyra˝a opini´ o kandydatach na prezesa sàdu okr´-
gowego,

4) ustala liczb´ i wybiera cz∏onków kolegium sàdu
okr´gowego,

5) wys∏uchuje informacji prezesa sàdu okr´gowego
o dzia∏alnoÊci sàdów oraz wyra˝a opini´ w tym za-
kresie,

6) rozpatruje sprawozdania z dzia∏alnoÊci kolegium
sàdu okr´gowego oraz omawia kierunki jego pra-
cy.

Rozdzia∏ 5

Nadzór nad dzia∏alnoÊcià administracyjnà sàdów

Art. 37. § 1. Osoby powo∏ane do kierowania sàda-
mi i nadzoru nad dzia∏alnoÊcià administracyjnà sàdów
majà prawo wglàdu w czynnoÊci sàdów, mogà ˝àdaç
wyjaÊnieƒ oraz usuni´cia uchybieƒ. Zadania z zakresu
nadzoru nad dzia∏alnoÊcià administracyjnà sàdów pre-
zesi sàdów wykonujà osobiÊcie oraz przez wyznaczone
do tego osoby.
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§ 2. Minister SprawiedliwoÊci oraz prezesi sàdów
uchylajà zarzàdzenia administracyjne niezgodne z pra-
wem.

§ 3. Osoby, o których mowa w § 2, mogà uchylaç
zarzàdzenia administracyjne naruszajàce sprawnoÊç
post´powania sàdowego lub z innych powodów niece-
lowe.

§ 4. W razie stwierdzenia uchybienia w zakresie
sprawnoÊci post´powania sàdowego, Minister Spra-
wiedliwoÊci oraz prezesi sàdów mogà zwróciç na nie,
na piÊmie, uwag´ i ˝àdaç usuni´cia skutków tego uchy-
bienia. S´dzia, którego dotyczy zwrócona uwaga, mo-
˝e w terminie siedmiu dni z∏o˝yç pisemne zastrze˝enie
do organu, który zwróci∏ uwag´, co nie zwalnia go od
obowiàzku usuni´cia skutków uchybienia.

§ 5. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e zwróciç preze-
sowi lub wiceprezesowi sàdu uwag´ na piÊmie, je˝eli
stwierdzi uchybienia w zakresie kierowania sàdem al-
bo sprawowania przez prezesa przys∏ugujàcego mu
nadzoru nad dzia∏alnoÊcià administracyjnà sàdów.

§ 6. Prezes sàdu prze∏o˝onego niezw∏ocznie zawia-
damia prezesa w∏aÊciwego sàdu o stwierdzonych
uchybieniach w dzia∏aniu tego sàdu. W razie stwierdze-
nia istotnych uchybieƒ w dzia∏aniu sàdu, prezes tego
sàdu niezw∏ocznie zawiadamia o stwierdzonych uchy-
bieniach prezesa sàdu prze∏o˝onego, a prezes sàdu
apelacyjnego — Ministra SprawiedliwoÊci; w∏aÊciwy
prezes informuje równoczeÊnie o dzia∏aniach podj´-
tych w celu usuni´cia tych uchybieƒ.

§ 7. Osoby, o których mowa w § 1, mogà byç obec-
ne na rozprawie toczàcej si´ z wy∏àczeniem jawnoÊci.

Art. 38. § 1. CzynnoÊciami z zakresu nadzoru nad
dzia∏alnoÊcià administracyjnà sàdów sà w szczególno-
Êci:

1) wizytacja sàdu albo jego niektórych jednostek or-
ganizacyjnych,

2) lustracja w sàdzie,

3) badanie toku i sprawnoÊci post´powania w po-
szczególnych sprawach, 

4) kontrola dzia∏alnoÊci sekretariatu w sàdzie.

§ 2. Wizytacja obejmuje pe∏nà dzia∏alnoÊç sàdu al-
bo jego jednostki organizacyjnej.

§ 3. Lustracja obejmuje wybrane zagadnienia
z dzia∏alnoÊci sàdu.

§ 4. CzynnoÊci, o których mowa w § 1 pkt 1—3, mo-
gà byç wykonywane wy∏àcznie przez s´dziów.

§ 5. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opi-
nii Krajowej Rady Sàdownictwa, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owy tryb sprawowania nadzoru
nad dzia∏alnoÊcià administracyjnà sàdów przez organy
i osoby do tego wyznaczone oraz podzia∏ zadaƒ tego
nadzoru pomi´dzy prezesami sàdów.

Art. 39. CzynnoÊci z zakresu nadzoru nad dzia∏alno-
Êcià administracyjnà sàdów nie mogà wkraczaç w dzie-
dzin´, w której s´dziowie sà niezawiÊli.

Art. 40. § 1. Sàd apelacyjny lub sàd okr´gowy jako
sàd odwo∏awczy, w razie stwierdzenia przy rozpozna-
waniu sprawy oczywistej obrazy przepisów, niezale˝-
nie od innych uprawnieƒ, wytyka uchybienie w∏aÊci-
wemu sàdowi. Sàd apelacyjny lub sàd okr´gowy przed
wytkni´ciem uchybienia mo˝e ˝àdaç wyjaÊnieƒ od s´-
dziego przewodniczàcego sk∏adowi sàdu orzekajàcego
w pierwszej instancji. Stwierdzenie i wytkni´cie uchy-
bienia nie wp∏ywa na rozstrzygni´cie sprawy.

§ 2. O wytkni´ciu uchybienia sàd apelacyjny lub
sàd okr´gowy, o którym mowa w § 1, zawiadamia pre-
zesa w∏aÊciwego sàdu, a w przypadkach powa˝niej-
szych uchybieƒ — tak˝e Ministra SprawiedliwoÊci.

Art. 41. § 1. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Sàdownictwa, wydaje,
w drodze rozporzàdzenia, regulamin wewn´trznego
urz´dowania sàdów powszechnych okreÊlajàcy we-
wn´trznà organizacj´ i porzàdek funkcjonowania sà-
dów, porzàdek czynnoÊci w sàdach, porzàdek urz´do-
wania organów sàdów i wykonywania zadaƒ s´dziów
pe∏niàcych funkcje kierownicze, tok czynnoÊci admini-
stracyjnych w sprawach nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci sà-
dów, dopuszczalne systemy i rozk∏ad czasu urz´dowa-
nia oraz szczegó∏owe warunki udost´pniania pomiesz-
czeƒ dla uczestników post´powania, Êwiadków i in-
nych osób przebywajàcych w sàdach. Wydajàc rozpo-
rzàdzenie, nale˝y braç pod uwag´ zasady sprawnoÊci,
racjonalnoÊci, ekonomicznego i szybkiego dzia∏ania,
uwzgl´dniajàc potrzeby zapewnienia rzetelnego wyko-
nywania zadaƒ powierzonych sàdom.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owe czynnoÊci sàdów w spra-
wach z zakresu mi´dzynarodowego post´powania cy-
wilnego oraz karnego w stosunkach mi´dzynarodo-
wych, w tym: uwierzytelnianie dokumentów przezna-
czonych do u˝ytku za granicà, sposób wykonywania
czynnoÊci dotyczàcych osób korzystajàcych z immuni-
tetów i przywilejów dyplomatycznych i konsularnych
oraz czynnoÊci z udzia∏em tych osób, czynnoÊci zwià-
zane ze stawiennictwem przed sàdami, tryb ustalania
obywatelstwa, szczegó∏owy tryb wyst´powania o po-
moc prawnà i udzielania takiej pomocy sàdom i innym
organom paƒstw obcych oraz szczegó∏owy tryb wyst´-
powania o wydanie osób Êciganych lub skazanych oraz
inne formy wspó∏pracy w sprawach karnych.

Rozdzia∏ 6

Ogólne przepisy o czynnoÊciach sàdów

Art. 42. § 1. Sàdy wydajà wyroki w imieniu Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

§ 2. Sàdy rozpoznajà i rozstrzygajà sprawy w post´-
powaniu jawnym.

§ 3. Rozpoznanie sprawy w post´powaniu niejaw-
nym lub wy∏àczenie jawnoÊci post´powania jest do-
puszczalne jedynie na podstawie przepisów ustaw.

Art. 43. § 1. Sàd mo˝e pe∏niç czynnoÊci poza swojà
siedzibà, a w razie koniecznoÊci tak˝e poza obszarem
swojej w∏aÊciwoÊci, je˝eli wymaga tego dobro wymia-
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ru sprawiedliwoÊci lub je˝eli przez to nastàpi znaczne
zmniejszenie kosztów.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e zarzàdziç odby-
wanie sta∏ych posiedzeƒ sàdów poza siedzibà sàdu.

Art. 44. § 1. W przypadkach przewidzianych w usta-
wach sàdy sà obowiàzane wykonywaç poszczególne
czynnoÊci sàdowe na ˝àdanie innych sàdów oraz in-
nych organów.

§ 2. Sàdy sà obowiàzane udzielaç pomocy sàdowej
równie˝ na ˝àdanie sàdów zagranicznych, je˝eli wza-
jemnoÊç jest zapewniona; ˝àdanie pomocy sàdowej,
skierowane przez Ministra SprawiedliwoÊci, jest wià˝à-
ce dla sàdu wezwanego.

§ 3. Sàdy sà obowiàzane wykonywaç czynnoÊci do-
wodowe, w zakresie przewidzianym w przepisach
o post´powaniu cywilnym, na wniosek organów orze-
kajàcych w przypadkach innych ni˝ wymienione w § 1
i 2, je˝eli wniosek zosta∏ skierowany przez Ministra
SprawiedliwoÊci.

§ 4. O wykonanie czynnoÊci wymienionych w § 3
nale˝y zwróciç si´ do sàdu rejonowego, w którego ob-
szarze w∏aÊciwoÊci czynnoÊç ma byç wykonana. 

Art. 45. § 1. S´dziego w jego czynnoÊciach mo˝e za-
stàpiç s´dzia tego samego sàdu, a tak˝e delegowany
s´dzia sàdu równorz´dnego lub bezpoÊrednio wy˝sze-
go albo bezpoÊrednio ni˝szego.

§ 2. Zastàpienie, o którym mowa w § 1, mo˝e nastà-
piç na podstawie zarzàdzenia przewodniczàcego wy-
dzia∏u lub prezesa sàdu, wydanego na wniosek s´dzie-
go albo z urz´du, w celu zapewnienia sprawnoÊci po-
st´powania.

Art. 46. § 1. W sk∏adzie sàdu mo˝e braç udzia∏ tylko
jeden s´dzia innego sàdu. S´dzia sàdu ni˝szego nie
mo˝e byç przewodniczàcym sk∏adu sàdu. Minister
SprawiedliwoÊci mo˝e jednak przyznaç s´dziemu sàdu
rejonowego, delegowanemu do sàdu okr´gowego,
prawo przewodniczenia w sprawach rozpoznawanych
przez ten sàd 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 sàdu nie mogà braç
udzia∏u osoby, o których mowa w art. 6.

Art. 47. § 1. Prezes sàdu mo˝e wyznaczyç s´dziego
dodatkowego do rozprawy, je˝eli istnieje prawdopo-
dobieƒstwo, ˝e b´dzie ona trwaç czas d∏u˝szy. W razie
potrzeby mo˝na wyznaczyç dwóch s´dziów dodatko-
wych; w takim razie nale˝y wskazaç kolejnoÊç, w któ-
rej b´dà oni wst´powaç do udzia∏u w naradzie i g∏oso-
waniu.

§ 2. S´dzia dodatkowy bierze udzia∏ w naradzie
i g∏osowaniu, je˝eli jeden z s´dziów nie mo˝e uczestni-
czyç w sk∏adzie sàdu.

Art. 48. § 1. S´dzia przewodniczàcy sk∏adowi sàdu
mo˝e upomnieç osob´, która narusza powag´, spokój

lub porzàdek czynnoÊci sàdowych, a po bezskutecz-
nym upomnieniu mo˝e jà wydaliç z sali rozpraw.

§ 2. Sàd mo˝e wydaliç osob´ bioràcà udzia∏ w spra-
wie tylko wtedy, gdy mimo uprzedzenia o skutkach
prawnych jej nieobecnoÊci przy czynnoÊciach sàdo-
wych nadal zachowuje si´ w sposób okreÊlony w § 1.

§ 3. Sàd mo˝e wydaliç z sali rozpraw publicznoÊç
z powodu jej niew∏aÊciwego zachowania.

Art. 49. § 1. W razie naruszenia powagi, spokoju lub
porzàdku czynnoÊci sàdowych albo ubli˝enia sàdowi,
innemu organowi paƒstwowemu lub osobom biorà-
cym udzia∏ w sprawie, sàd mo˝e ukaraç winnego karà
porzàdkowà grzywny do wysokoÊci dwukrotnego naj-
ni˝szego wynagrodzenia za prac´ pracowników lub ka-
rà pozbawienia wolnoÊci do siedmiu dni; osobie po-
zbawionej wolnoÊci, w tym tak˝e tymczasowo areszto-
wanej, mo˝na wymierzyç kar´ przewidzianà w przepi-
sach o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoÊci albo
w przepisach o wykonywaniu tymczasowego areszto-
wania.

§ 2. Je˝eli czynu okreÊlonego w § 1 dopuÊci∏ si´ ̋ o∏-
nierz w czynnej s∏u˝bie wojskowej, sàd — zamiast wy-
mierzenia kary — zwraca si´ do w∏aÊciwego dowódcy
jednostki wojskowej, który stosuje Êrodki przewidziane
w przepisach dotyczàcych ˝o∏nierzy; przepis ten stosu-
je si´ odpowiednio do osoby odbywajàcej zasadniczà
s∏u˝b´ w obronie cywilnej.

Art. 50. § 1. Postanowienie o ukaraniu karà porzàd-
kowà jest natychmiast wykonalne. Od postanowienia
przys∏uguje za˝alenie do sàdu bezpoÊrednio prze∏o˝o-
nego, a gdy zosta∏o wydane przez sàd apelacyjny — do
Sàdu Najwy˝szego. Ponadto do za˝alenia stosuje si´
przepisy o post´powaniu w∏aÊciwe w sprawie, w któ-
rej zastosowano kar´ porzàdkowà. W razie wniesienia
za˝alenia sàd, który wyda∏ zaskar˝one postanowienie,
mo˝e wstrzymaç wykonanie kary porzàdkowej.

§ 2. Ukaranie karà porzàdkowà nie uchyla odpowie-
dzialnoÊci karnej i dyscyplinarnej za ten sam czyn.

§ 3. W razie nieuiszczenia grzywny, zamienia si´ jà
na kar´ pozbawienia wolnoÊci do siedmiu dni.

Art. 51. Zarzàdzenia porzàdkowe przewodniczàce-
go oraz kary porzàdkowe wymierzane przez sàd nie
majà zastosowania do s´dziów i ∏awników nale˝àcych
do sk∏adu orzekajàcego oraz do prokuratora, adwoka-
ta i radcy prawnego bioràcych udzia∏ w sprawie, a tak-
˝e osób, do udzia∏u których w sprawie stosuje si´ prze-
pisy o prokuratorze.

Art. 52. S´dziemu dokonujàcemu czynnoÊci sàdo-
wej jednoosobowo przys∏ugujà prawa przewodniczà-
cego oraz prawa sàdu 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 mogà byç
tworzone i przetwarzane tak˝e z wykorzystaniem tech-
nik informatycznych. 

§ 2. Akta sprawy przechowuje si´ w sàdzie przez
okres  niezb´dny ze wzgl´du na rodzaj  i charakter spra-
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wy, terminy przedawnienia, interesy osób bioràcych
udzia∏ w post´powaniu oraz znaczenie materia∏ów za-
wartych w aktach jako êród∏a informacji.

§ 3. Po okresie przechowywania w sàdzie akta spra-
wy podlegajà przekazaniu do Archiwum Akt Nowych
lub Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu lub mogà byç
zniszczone za zgodà dyrektora Archiwum Akt Nowych
i Prezesa Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âci-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

§ 4. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, warunki i zakres przes∏anek okreÊlonych
w § 2 oraz warunki i tryb przechowywania i przekazy-
wania akt, a tak˝e warunki i tryb niszczenia akt po up∏y-
wie okresu ich przechowywania.

Art. 54. § 1. Do budynków sàdowych nie wolno
wnosiç broni ani amunicji, a tak˝e materia∏ów wybu-
chowych i innych Êrodków niebezpiecznych. Nie doty-
czy to osób wykonujàcych w budynkach sàdowych
obowiàzki s∏u˝bowe wymagajàce posiadania broni.

§ 2. Prezes sàdu mo˝e zarzàdziç stosowanie Êrod-
ków zapewniajàcych bezpieczeƒstwo w budynkach sà-
dowych oraz zapobiegajàcych naruszaniu zakazu,
o którym mowa w § 1. W takim przypadku do ochrony
budynków sàdowych oraz osób w nich przebywajà-
cych stosuje si´ przepisy o ochronie osób i mienia. 

DZIA¸ II

S´dziowie

Rozdzia∏ 1

Status s´dziego

Art. 55. § 1. S´dziów sàdów powszechnych do pe∏-
nienia urz´du na stanowisku s´dziowskim powo∏uje
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajo-
wej Rady Sàdownictwa.

§ 2. S´dziowie sàdów powszechnych sà powo∏ywa-
ni na stanowiska:

1) s´dziego sàdu rejonowego,

2) s´dziego sàdu okr´gowego,

3) s´dziego sàdu apelacyjnego.

§ 3. Powo∏ujàc do pe∏nienia urz´du na stanowisku
s´dziowskim, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wy-
znacza miejsce s∏u˝bowe (siedzib´) s´dziego. Zmiana
miejsca s∏u˝bowego s´dziego mo˝e byç dokonana bez
zmiany stanowiska w przypadkach i w trybie okreÊlo-
nych w art. 75.

Art. 56. § 1. Minister SprawiedliwoÊci ustala co-
rocznie liczb´ wolnych stanowisk s´dziowskich dla po-
szczególnych sàdów i obwieszcza o tym w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”, najpóêniej do dnia 1 czerwca ka˝dego roku.

§ 2. W razie zwolnienia stanowiska s´dziowskiego,
Minister SprawiedliwoÊci obwieszcza o tym w Dzienni-

ku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski”, najpóêniej w ciàgu dwóch miesi´cy od zwolnienia
stanowiska.

§ 3. O zwolnieniu stanowiska s´dziowskiego nie
obwieszcza si´, je˝eli jego obsadzenie nast´puje
w drodze przeniesienia s∏u˝bowego s´dziego równo-
rz´dnego sàdu.

Art. 57. § 1. Ka˝dy, kto spe∏nia warunki do obj´cia
stanowiska s´dziego sàdu powszechnego, mo˝e zg∏o-
siç swojà kandydatur´ na jedno wolne stanowisko s´-
dziowskie, w ciàgu miesiàca od obwieszczenia, o któ-
rym mowa w art. 56. Zg∏aszajàcy swojà kandydatur´
wype∏nia w dwóch egzemplarzach kart´ zg∏oszenia
kandydata na wolne stanowisko s´dziowskie oraz do-
∏àcza do niej informacj´ z Krajowego Rejestru Karnego,
dotyczàcà jego osoby, i zaÊwiadczenie stwierdzajàce,
˝e jest zdolny, ze wzgl´du na stan zdrowia, do pe∏nie-
nia obowiàzków s´dziego. 

§ 2. Kandydatur´ zg∏asza si´ prezesowi sàdu okr´-
gowego — gdy zg∏oszenie dotyczy stanowiska s´dzie-
go sàdu rejonowego albo s´dziego sàdu okr´gowego,
a prezesowi sàdu apelacyjnego — gdy zg∏oszenie do-
tyczy stanowiska s´dziego sàdu apelacyjnego.

§ 3. Prezes sàdu, po stwierdzeniu spe∏niania wa-
runków przez kandydata, przedstawia jego kandydatu-
r´ w∏aÊciwemu kolegium sàdu, wraz z ocenà jego kwa-
lifikacji, oraz okreÊla termin zgromadzenia ogólnego
s´dziów, na którym b´dzie prezentowana kandydatura,
wraz z opinià kolegium o kandydacie.

§ 4. O zg∏oszeniu ka˝dego kandydata na wolne sta-
nowisko s´dziowskie w∏aÊciwy prezes sàdu zawiada-
mia Ministra SprawiedliwoÊci, przekazujàc wype∏nio-
nà kart´ zg∏oszenia kandydata.

§ 5. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opi-
nii Krajowej Rady Sàdownictwa, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wzór karty zg∏oszenia na wolne stanowi-
sko s´dziowskie. Karta zg∏oszenia powinna zawieraç
informacje dotyczàce warunków wymaganych przez
ustaw´ od kandydatów na stanowisko s´dziowskie.

§ 6. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia, po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Sàdownictwa, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres i sposób
przeprowadzania badaƒ kandydatów do obj´cia urz´-
du s´dziego, w tym badaƒ lekarskich i psychologicz-
nych, oraz kwalifikacje wymagane od lekarzy i psycho-
logów uprawnionych do przeprowadzania tych badaƒ
i wydawania zaÊwiadczeƒ o zdolnoÊci do pe∏nienia
obowiàzków s´dziego.

Art. 58. § 1. Je˝eli na wolne stanowisko s´dziow-
skie 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∏oszo-
nych kandydatów w drodze g∏osowania i przekazuje
prezesowi w∏aÊciwego sàdu wszystkie zg∏oszone kan-
dydatury, ze wskazaniem liczby uzyskanych g∏osów.
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§ 3. Kandydatury ocenione w sposób, o którym mo-
wa w § 2, prezes w∏aÊciwego sàdu przekazuje Krajowej
Radzie Sàdownictwa, za poÊrednictwem Ministra
SprawiedliwoÊci.

§ 4. Minister SprawiedliwoÊci zasi´ga od w∏aÊciwe-
go organu Policji informacji o ka˝dym z kandydatów do
obj´cia pierwszego stanowiska s´dziowskiego, a na-
st´pnie przedstawia kandydatury Krajowej Radzie Sà-
downictwa, wyra˝ajàc o ka˝dym z kandydatów opini´
oraz przekazujàc informacj´ uzyskanà od organu Poli-
cji. 

§ 5. Przedstawiajàc informacj´, o której mowa
w § 4, organ Policji przekazuje Ministrowi Sprawiedli-
woÊci wszystkie zebrane materia∏y, s∏u˝àce do sporzà-
dzenia informacji.

§ 6. O treÊci informacji uzyskanej od organu Policji
oraz wyra˝onej o kandydacie opinii Minister Sprawie-
dliwoÊci zawiadamia kandydata najpóêniej z przedsta-
wieniem kandydatury Krajowej Radzie Sàdownictwa.

§ 7. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych, okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób
i tryb oraz zakres uzyskiwania i sporzàdzania informa-
cji przez organy Policji o kandydacie do obj´cia pierw-
szego stanowiska s´dziowskiego, majàc na wzgl´dzie
sprawnoÊç uzyskiwania informacji, dba∏oÊç o ochron´
dóbr osobistych kandydatów oraz ich praw i wolnoÊci
chronionych konstytucyjnie, a tak˝e potrzeb´ oceny
spe∏nienia przez kandydatów warunku nieskazitelnoÊci
charakteru.

Art. 59. Na ka˝de wolne stanowisko s´dziowskie
mo˝e zg∏osiç Krajowej Radzie Sàdownictwa kandyda-
ta tak˝e Minister SprawiedliwoÊci. Art. 58 § 1—3 nie
stosuje si´. Do informacji przedstawianych przez kan-
dydata na urzàd s´dziego w karcie zg∏oszenia przepis
art. 57 stosuje si´.

Art. 60. Krajowa Rada Sàdownictwa rozpatruje
kandydatury na stanowiska s´dziów sàdów powszech-
nych, w trybie okreÊlonym w odr´bnej ustawie.

Art. 61. § 1. Na stanowisko s´dziego sàdu rejono-
wego mo˝e byç powo∏any ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe∏ni
praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukoƒczy∏ wy˝sze studia prawnicze w Polsce i uzy-
ska∏ tytu∏ magistra lub zagraniczne uznane w Pol-
sce,

4) jest zdolny, ze wzgl´du na stan zdrowia, do pe∏nie-
nia obowiàzków s´dziego,

5) ukoƒczy∏ 29 lat, 

6) z∏o˝y∏ egzamin s´dziowski lub prokuratorski,

7) pracowa∏ w charakterze asesora sàdowego lub pro-
kuratorskiego co najmniej trzy lata lub referenda-
rza sàdowego przez okres pi´ciu lat.

§ 2. Wymagania okreÊlone w § 1 pkt 6 i 7 nie doty-
czà tego, kto przed powo∏aniem:

1) zajmowa∏ stanowisko s´dziego sàdu administracyj-
nego lub sàdu wojskowego,

2) zajmowa∏ stanowisko prokuratora,

3) pracowa∏ w polskiej szkole wy˝szej, w Polskiej Aka-
demii Nauk, w instytucie naukowo-badawczym lub
innej placówce naukowej, majàc tytu∏ naukowy
profesora albo stopieƒ naukowy doktora habilito-
wanego nauk prawnych,

4) wykonywa∏ zawód adwokata, radcy prawnego lub
notariusza — co najmniej przez trzy lata.

§ 3. Na stanowisko s´dziego sàdu rejonowego mo-
˝e byç powo∏any ten, kto spe∏nia wymagania okreÊlo-
ne w § 1 pkt 1—5, zajmowa∏ stanowisko asystenta s´-
dziego lub referendarza sàdowego co najmniej przez
szeÊç lat i z∏o˝y∏ egzamin s´dziowski.

§ 4. Na stanowisko s´dziego sàdu rejonowego mo-
˝e byç powo∏any ten, kto zajmowa∏ jedno ze stanowisk
okreÊlonych w § 1 pkt 7 oraz w § 2 i § 3 w okresie 3 lat
przed powo∏aniem.

Art. 62. Profesor lub doktor habilitowany nauk
prawnych w polskich szko∏ach wy˝szych, w Polskiej
Akademii Nauk oraz w instytutach naukowo-badaw-
czych i innych placówkach naukowych mo˝e byç po-
wo∏any na stanowisko s´dziego sàdu powszechnego,
w niepe∏nym, nie mniejszym ni˝ po∏owa, wymiarze
czasu pracy.

Art. 63. § 1. Na stanowisko s´dziego sàdu okr´go-
wego mo˝e byç powo∏any s´dzia sàdu rejonowego
oraz s´dzia wojskowego sàdu garnizonowego, który
posiada co najmniej czteroletni okres pracy na stano-
wisku s´dziego sàdu rejonowego lub s´dziego wojsko-
wego sàdu garnizonowego lub na stanowisku prokura-
tora.

§ 2. Na stanowisko s´dziego sàdu okr´gowego mo-
˝e byç powo∏any tak˝e ten, kto spe∏nia wymagania
okreÊlone w art. 61 § 1 pkt 1—4, je˝eli:

1) wykonywa∏ zawód adwokata, radcy prawnego lub
notariusza — co najmniej przez szeÊç 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 nauko-
wej, majàc tytu∏ naukowy profesora albo stopieƒ
naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych,

3) zajmowa∏ stanowisko s´dziego wojskowego sàdu
okr´gowego.

§ 3. Na stanowisko s´dziego sàdu okr´gowego mo-
˝e byç powo∏any ten, kto wykonywa∏ zawód lub zajmo-
wa∏ stanowisko okreÊlone w § 2 w okresie 3 lat przed
powo∏aniem.

Art. 64. § 1. Na stanowisko s´dziego sàdu apelacyj-
nego mo˝e byç powo∏any s´dzia sàdu powszechnego
i sàdu wojskowego, który posiada co najmniej szeÊcio-
letni okres pracy na stanowisku s´dziego lub prokura-
tora, w tym co najmniej trzyletni okres pracy na stano-
wisku s´dziego sàdu okr´gowego, s´dziego wojsko-
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wego sàdu okr´gowego lub prokuratora prokuratury
okr´gowej.

§ 2. Na stanowisko s´dziego sàdu apelacyjnego
mo˝e byç powo∏any tak˝e ten, kto spe∏nia wymagania
okreÊlone w art. 61 § 1 pkt 1—4, je˝eli:

1) wykonywa∏ zawód adwokata, radcy prawnego lub
notariusza 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 nauko-
wej, majàc tytu∏ naukowy profesora albo stopieƒ
naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.

§ 3. Na stanowisko s´dziego sàdu apelacyjnego
mo˝e byç powo∏any ten, kto wykonywa∏ zawód lub zaj-
mowa∏ stanowisko okreÊlone w § 2 w okresie 3 lat
przed powo∏aniem.

Art. 65. § 1. Stosunek s∏u˝bowy s´dziego nawiàzu-
je si´ po dor´czeniu mu aktu powo∏ania.

§ 2. S´dzia powinien zg∏osiç si´ w celu obj´cia
pierwszego stanowiska w ciàgu czternastu dni od dnia
otrzymania aktu powo∏ania.

§ 3. W razie nieusprawiedliwionego nieobj´cia
pierwszego stanowiska s´dziowskiego w terminie
okreÊlonym w § 2, powo∏anie traci moc; okolicznoÊç t´
stwierdza Minister SprawiedliwoÊci.

Art. 66. Przy powo∏aniu s´dzia sk∏ada Êlubowanie
wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wed∏ug
nast´pujàcej roty:

„Âlubuj´ uroczyÊcie jako s´dzia sàdu powszechne-
go s∏u˝yç wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, staç na
stra˝y prawa, obowiàzki s´dziego wype∏niaç su-
miennie, sprawiedliwoÊç wymierzaç zgodnie
z przepisami prawa, bezstronnie wed∏ug mego su-
mienia, dochowaç tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bo-
wej, a w post´powaniu kierowaç si´ zasadami god-
noÊci i uczciwoÊci.”; sk∏adajàcy Êlubowanie mo˝e
dodaç na koƒcu zwrot: „Tak mi dopomó˝ Bóg.”

Art. 67. § 1. Prezes sàdu okr´gowego prowadzi dla
ka˝dego s´dziego sàdu rejonowego i s´dziego sàdu
okr´gowego, sprawujàcego urzàd w danym okr´gu sà-
dowym, osobny wykaz s∏u˝bowy, zawierajàcy podsta-
wowe dane dotyczàce jego stosunków s∏u˝bowych
i osobistych w zakresie majàcym wp∏yw na pe∏nienie
urz´du s´dziego. Prezes sàdu apelacyjnego prowadzi
taki wykaz dla s´dziów sàdu apelacyjnego.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wzór wykazów s∏u˝bowych oraz sposób
ich prowadzenia, na podstawie akt osobowych prowa-
dzonych dla s´dziego, dokumentów oraz innych infor-
macji, stwierdzajàcych dane zamieszczane w wykazie.

Art. 68. § 1. Stosunek s∏u˝bowy s´dziego rozwiàzu-
je 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∏o˝enia na r´ce Ministra Sprawiedli-
woÊci oÊwiadczenia, chyba ̋ e na wniosek s´dziego Mi-

nister SprawiedliwoÊci okreÊli inny termin. O zrzecze-
niu si´ urz´du przez s´dziego Minister Sprawiedliwo-
Êci zawiadamia Krajowà Rad´ Sàdownictwa i Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Prawomocne orzeczenie sàdu dyscyplinarnego
o z∏o˝eniu s´dziego z urz´du oraz prawomocne orze-
czenie sàdu skazujàce na Êrodek karny pozbawienia
praw publicznych lub zakazu zajmowania stanowiska
s´dziego pociàga za sobà, z mocy prawa, utrat´ urz´-
du i stanowiska s´dziego; stosunek s∏u˝bowy s´dziego
wygasa z chwilà uprawomocnienia si´ orzeczenia.

§ 3. Stosunek s∏u˝bowy s´dziego wygasa z dniem
utraty przez niego obywatelstwa polskiego.

Art. 69. § 1. S´dzia przechodzi w stan spoczynku
z dniem ukoƒczenia 65 roku ˝ycia, chyba ˝e Krajowa
Rada Sàdownictwa na wniosek s´dziego, po zasi´gni´-
ciu opinii kolegium w∏aÊciwego sàdu, wyrazi zgod´ na
dalsze zajmowanie stanowiska, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do
ukoƒczenia przez s´dziego 70 roku ˝ycia.

§ 2. S´dzia przechodzi na swój wniosek w stan spo-
czynku, z zachowaniem prawa do uposa˝enia okreÊlo-
nego w art. 100 § 2, po ukoƒczeniu 55 lat przez kobie-
t´, je˝eli przepracowa∏a na stanowisku s´dziego nie
mniej ni˝ 25 lat, a 60 lat przez m´˝czyzn´, je˝eli przepra-
cowa∏ na stanowisku s´dziego nie mniej ni˝ 30 lat. 

§ 3. Wniosek, o którym mowa w § 1, sk∏ada si´ do
Krajowej Rady Sàdownictwa najpóêniej na szeÊç mie-
si´cy przed ukoƒczeniem przez s´dziego 65 roku ˝ycia.
W razie niezakoƒczenia post´powania zwiàzanego
z rozpoznaniem wniosku, s´dzia pozostaje w s∏u˝bie
do czasu zakoƒczenia post´powania, w tym post´po-
wania przed Sàdem Najwy˝szym.

Art. 70. § 1. S´dziego przenosi si´ w stan spoczyn-
ku na jego wniosek albo na wniosek w∏aÊciwego kole-
gium sàdu, je˝eli z powodu choroby lub utraty si∏ uzna-
ny zosta∏ przez lekarza orzecznika Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych za trwale niezdolnego do pe∏nienia obo-
wiàzków s´dziego. 

§ 2. Z ˝àdaniem przeniesienia w stan spoczynku
oraz zbadania niezdolnoÊci do pe∏nienia obowiàzków
przez s´dziego i wydania orzeczenia mo˝e wystàpiç za-
interesowany s´dzia lub w∏aÊciwe kolegium sàdu.
W przypadku s´dziego pe∏niàcego funkcj´ prezesa sà-
du okr´gowego i apelacyjnego z wnioskiem mo˝e wy-
stàpiç tak˝e Minister SprawiedliwoÊci. 

§ 3. Orzeczenie w sprawie trwa∏ej niezdolnoÊci do
pe∏nienia obowiàzków s´dziego, o którym mowa w § 1
i 2, lekarz orzecznik Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
dor´cza zainteresowanemu s´dziemu oraz odpowied-
nio prezesowi sàdu okr´gowego albo apelacyjnego,
a w przypadku s´dziego pe∏niàcego funkcj´ prezesa sà-
du okr´gowego albo apelacyjnego orzeczenie dor´cza
si´ tak˝e Ministrowi SprawiedliwoÊci. 

§ 4. Koszty badania i wydania orzeczenia pokrywa
Skarb Paƒstwa.

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

§ 2. S´dzia mo˝e byç przeniesiony w stan spoczyn-
ku, je˝eli bez uzasadnionej przyczyny nie podda∏ si´ ba-
daniu, o którym mowa w art. 70 § 2, je˝eli z ˝àdaniem
badania wystàpi∏o kolegium sàdu albo Minister Spra-
wiedliwoÊci.

§ 3. S´dzia mo˝e byç równie˝ przeniesiony w stan
spoczynku, na wniosek Ministra SprawiedliwoÊci,
w razie zmiany ustroju sàdów lub zmiany granic okr´-
gów sàdowych, je˝eli nie zosta∏ przeniesiony do inne-
go sàdu.

Art. 72. O rozwiàzaniu stosunku s∏u˝bowego, o któ-
rym mowa w art. 68 § 1, lub o wygaÊni´ciu stosunku
s∏u˝bowego, o którym mowa w art. 68 § 2, albo o przej-
Êciu s´dziego w stan spoczynku na podstawie art. 69
s´dziego zawiadamia Minister SprawiedliwoÊci.

Art. 73. § 1. W sprawach przeniesienia s´dziego
w stan spoczynku, o których mowa w art. 70 i 71, po-
dejmuje decyzj´ Krajowa Rada Sàdownictwa, na wnio-
sek s´dziego, kolegium w∏aÊciwego sàdu albo Ministra
SprawiedliwoÊci.

§ 2. Od decyzji Krajowej Rady Sàdownictwa w spra-
wach, o których mowa w art. 69 § 3, art. 70 i 71, przy-
s∏uguje odwo∏anie do Sàdu Najwy˝szego. 

§ 3. Odwo∏anie wnosi si´, za poÊrednictwem Krajo-
wej Rady Sàdownictwa, w terminie miesiàca od dor´-
czenia skar˝àcemu decyzji. Odwo∏anie przys∏uguje s´-
dziemu i prezesowi w∏aÊciwego sàdu, a w sprawach,
w których wniosek zosta∏ z∏o˝ony przez kolegium sàdu
albo przez Ministra SprawiedliwoÊci — tak˝e temu ko-
legium albo Ministrowi SprawiedliwoÊci.

Art. 74. § 1. S´dzia przeniesiony w stan spoczynku
z przyczyn, o których mowa w art. 71 § 3, ma prawo po-
wróciç na stanowisko zajmowane poprzednio albo
otrzymaç stanowisko równorz´dne poprzednio zajmo-
wanemu, je˝eli usta∏y przyczyny b´dàce podstawà
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 Sà-
downictwa, która w terminie miesiàca wydaje w tej
sprawie decyzj´. W razie decyzji negatywnej s´dziemu
przys∏uguje odwo∏anie do Sàdu Najwy˝szego.

Art. 75. § 1. Przeniesienie s´dziego na inne miejsce
s∏u˝bowe mo˝e nastàpiç tylko za jego zgodà.

§ 2. Zgoda s´dziego na przeniesienie na inne miej-
sce s∏u˝bowe nie jest wymagana w przypadkach:

1) zniesienia stanowiska wywo∏anego zmianà w orga-
nizacji sàdownictwa lub zniesienia danego sàdu

lub wydzia∏u zamiejscowego albo przeniesienia
siedziby sàdu,

2) niedopuszczalnoÊci zajmowania stanowiska s´-
dziego w danym sàdzie wskutek zawarcia mi´dzy
s´dziami zwiàzku ma∏˝eƒskiego albo powstania
powinowactwa, o którym mowa w art. 6,

3) gdy wymaga tego wzglàd na powag´ stanowiska,
na podstawie orzeczenia sàdu dyscyplinarnego,
wydanego na wniosek kolegium w∏aÊciwego sàdu,

4) przeniesienia w wyniku kary dyscyplinarnej.

§ 3. O przeniesieniu s´dziego w przypadkach okre-
Êlonych w § 1 i 2 wydaje decyzj´ Minister Sprawiedli-
woÊci, z tym ˝e przeniesienie s´dziego z przyczyn wy-
mienionych w § 2 pkt 1 mo˝e nastàpiç, je˝eli uwzgl´d-
nienie wniosku s´dziego co do nowego miejsca s∏u˝-
bowego nie jest mo˝liwe.

§ 4. W przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2,
od decyzji Ministra SprawiedliwoÊci s´dziemu przys∏u-
guje odwo∏anie do Sàdu Najwy˝szego.

Art. 76. W razie przeniesienia s´dziego do innej
miejscowoÊci, przys∏uguje mu zwrot kosztów przenie-
sienia, z wyjàtkiem przypadku, gdy przeniesienie nastà-
pi∏o w drodze dyscyplinarnej lub na wniosek s´dziego.
S´dziemu przenoszonemu na jego wniosek Minister
SprawiedliwoÊci, w szczególnie uzasadnionych przy-
padkach, mo˝e przyznaç zwrot kosztów przeniesienia.

Art. 77. § 1. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e delego-
waç s´dziego, za jego zgodà, do pe∏nienia obowiàzków
s´dziego lub czynnoÊci administracyjnych w innym sà-
dzie, Ministerstwie SprawiedliwoÊci lub innej jednost-
ce organizacyjnej podleg∏ej Ministrowi Sprawiedliwo-
Êci albo przez niego nadzorowanej, na wniosek Pierw-
szego Prezesa Sàdu Najwy˝szego — w Sàdzie Najwy˝-
szym, a na wniosek Prezesa Naczelnego Sàdu Admini-
stracyjnego — w tym Sàdzie, na czas okreÊlony, nie
d∏u˝szy ni˝ dwa lata, albo na czas nieokreÊlony. 

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e delegowaç s´-
dziego, za jego zgodà, na wniosek Przewodniczàcego
Krajowej Rady Sàdownictwa do pe∏nienia czynnoÊci
w Biurze tej Rady.

§ 3. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e delegowaç s´-
dziego na jego wniosek do pe∏nienia obowiàzków
w mi´dzynarodowej s´dziowskiej organizacji pozarzà-
dowej.

§ 4. S´dzia delegowany na podstawie § 1, na czas
nieokreÊlony, mo˝e byç odwo∏any z delegowania
wzgl´dnie z niego ustàpiç za trzymiesi´cznym uprze-
dzeniem.

§ 5. S´dzia delegowany do sàdu wy˝szego, po
trzech miesiàcach delegowania, na pozosta∏y okres de-
legacji uzyskuje prawo do wynagrodzenia zasadnicze-
go w stawce podstawowej, przewidzianego dla s´dzie-
go tego sàdu, chyba ˝e przys∏uguje mu druga stawka
awansowa na zajmowanym stanowisku.

§ 6. Je˝eli delegowanie s´dziego nast´puje do in-
nej miejscowoÊci ni˝ miejscowoÊç, w której znajduje
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si´ miejsce s∏u˝bowe s´dziego, nieb´dàcej miejscem
jego sta∏ego zamieszkania, s´dziemu delegowanemu
przys∏uguje prawo do nieodp∏atnego zakwaterowania,
w warunkach odpowiadajàcych godnoÊci urz´du, albo
zwrot kosztów zamieszkania w miejscu delegowania
oraz Êwiadczenia dodatkowe, rekompensujàce niedo-
godnoÊci wynikajàce z delegowania poza sta∏e miejsce
s∏u˝bowe.

§ 7. Delegowanie s´dziego w przypadkach, o któ-
rych mowa w § 1, mo˝e nastàpiç nawet bez jego zgo-
dy na okres nie d∏u˝szy ni˝ trzy miesiàce w ciàgu roku.
Delegowanie s´dziego bez jego zgody mo˝e byç po-
wtórzone nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie dwóch lat.

§ 8. Prezes sàdu okr´gowego, po uzyskaniu zgody
kolegium sàdu okr´gowego, mo˝e delegowaç s´dzie-
go sàdu rejonowego albo s´dziego sàdu okr´gowego
do pe∏nienia obowiàzków s´dziego na obszarze w∏aÊci-
woÊci tego samego sàdu okr´gowego, jednak˝e na
czas nie d∏u˝szy ni˝ miesiàc w ciàgu roku. Prezes sàdu
apelacyjnego, po uzyskaniu zgody kolegium sàdu ape-
lacyjnego, mo˝e delegowaç do sàdu apelacyjnego s´-
dziego sàdu okr´gowego z obszaru w∏aÊciwoÊci dane-
go sàdu apelacyjnego równie˝ na czas nie d∏u˝szy ni˝
miesiàc w ciàgu roku.

Art. 78. § 1. S´dziemu delegowanemu do pe∏nienia
czynnoÊci w Ministerstwie SprawiedliwoÊci mogà byç
powierzane obowiàzki na stanowiskach urz´dniczych,
z wy∏àczeniem stanowiska dyrektora generalnego
urz´du. 

§ 2. S´dzia delegowany do pe∏nienia czynnoÊci
administracyjnych w Ministerstwie SprawiedliwoÊci
ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego przys∏u-
gujàcego mu na zajmowanym stanowisku s´dziow-
skim oraz dodatku za d∏ugoletnià prac´. W okresie de-
legowania s´dzia otrzymuje dodatek funkcyjny, okre-
Êlony w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie
art. 91 § 8. 

§ 3. Ponadto w okresie delegowania, ze wzgl´du na
charakter pracy i zakres wykonywanych zadaƒ, s´dzie-
mu mo˝e byç przyznany przez Ministra Sprawiedliwo-
Êci dodatek specjalny w kwocie nieprzekraczajàcej 40%
∏àcznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funk-
cyjnego. Dodatek przyznaje si´ na czas okreÊlony,
a w indywidualnych przypadkach — tak˝e na czas nie-
okreÊlony.

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do-
datek ten mo˝e przekraczaç wysokoÊç, o której mowa
w § 3. 

§ 5. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opi-
nii Krajowej Rady Sàdownictwa, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owe zasady delegowania s´-
dziów do pe∏nienia obowiàzków w Ministerstwie Spra-
wiedliwoÊci oraz szczegó∏owe zasady i zakres Êwiad-
czeƒ dodatkowych zwiàzanych z delegowaniem s´-
dziów poza sta∏e miejsce s∏u˝bowe, majàc na wzgl´-
dzie poziom Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych pracownikom
odbywajàcym podró˝e s∏u˝bowe oraz czasowo prze-
noszonym.

Art. 79. S´dzia nie mo˝e, powo∏ujàc si´ na zasad´
niezawis∏oÊci s´dziowskiej, uchyliç si´ od wykonania
poleceƒ w zakresie czynnoÊci administracyjnych, je˝e-
li z mocy przepisów ustawy nale˝à do obowiàzków s´-
dziowskich, a tak˝e poleceƒ dotyczàcych sprawnoÊci
post´powania sàdowego; mo˝e jednak domagaç si´
wydania polecenia na piÊmie.

Art. 80. § 1. S´dzia nie mo˝e byç zatrzymany ani po-
ciàgni´ty do odpowiedzialnoÊci karnej sàdowej lub ad-
ministracyjnej bez zezwolenia w∏aÊciwego sàdu dyscy-
plinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania w razie uj´cia
s´dziego na goràcym uczynku przest´pstwa, je˝eli za-
trzymanie jest niezb´dne do zapewnienia prawid∏owe-
go toku post´powania. Do czasu wydania uchwa∏y ze-
zwalajàcej na pociàgni´cie s´dziego do odpowiedzial-
noÊci karnej sàdowej lub administracyjnej wolno po-
dejmowaç tylko czynnoÊci niecierpiàce zw∏oki.

§ 2. O zatrzymaniu s´dziego niezw∏ocznie powiada-
mia si´ prezesa sàdu apelacyjnego w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce zatrzymania. Mo˝e on nakazaç na-
tychmiastowe zwolnienie zatrzymanego s´dziego.
O fakcie zatrzymania s´dziego prezes sàdu apelacyjne-
go niezw∏ocznie zawiadamia Krajowà Rad´ Sàdownic-
twa i Ministra SprawiedliwoÊci.

§ 3. W terminie siedmiu dni od dor´czenia uchwa-
∏y odmawiajàcej zezwolenia na pociàgni´cie s´dziego
do odpowiedzialnoÊci karnej sàdowej lub administra-
cyjnej, organowi lub osobie, która wnios∏a o zezwole-
nie, oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu przys∏uguje za-
˝alenie do sàdu dyscyplinarnego drugiej instancji.
W tym samym terminie s´dziemu przys∏uguje za˝ale-
nie na uchwa∏´ zezwalajàcà na pociàgni´cie go do od-
powiedzialnoÊci karnej sàdowej. Poza tym do post´po-
wania przed sàdem dyscyplinarnym w sprawach o ze-
zwolenie na pociàgni´cie s´dziego do odpowiedzial-
noÊci karnej sàdowej lub administracyjnej stosuje si´
przepisy o post´powaniu dyscyplinarnym.

§ 4. Orzekajàc w sprawie, o której mowa w § 1, sàd
dyscyplinarny mo˝e poprzestaç na oÊwiadczeniu s´-
dziego, ˝e wnosi o wydanie uchwa∏y o zezwoleniu na
pociàgni´cie go do odpowiedzialnoÊci karnej sàdowej
lub administracyjnej.

Art. 81. Za wykroczenia s´dzia odpowiada wy∏àcz-
nie dyscyplinarnie.

Rozdzia∏ 2

Prawa i obowiàzki s´dziów

Art. 82. § 1. S´dzia jest obowiàzany post´powaç
zgodnie ze Êlubowaniem s´dziowskim oraz stale pod-
nosiç kwalifikacje zawodowe.

§ 2. S´dzia powinien w s∏u˝bie i poza s∏u˝bà strzec
powagi stanowiska s´dziego i unikaç wszystkiego, co
mog∏oby przynieÊç ujm´ godnoÊci s´dziego lub os∏a-
biaç zaufanie do jego bezstronnoÊci.

§ 3. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opi-
nii Krajowej Rady Sàdownictwa, mo˝e okreÊliç, w dro-
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dze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb kszta∏-
cenia s´dziów.

Art. 83. Czas pracy s´dziego jest okreÊlony wymia-
rem jego zadaƒ.

Art. 84. § 1. S´dzia na rozprawach u˝ywa stroju
urz´dowego. Strojem urz´dowym s´dziego na rozpra-
wie sàdowej jest toga, a s´dziego przewodniczàcego
na rozprawie — tak˝e nak∏adany na ko∏nierz togi ∏aƒ-
cuch z wizerunkiem or∏a. Do stroju urz´dowego s´dzie-
go nale˝y równie˝ biret, je˝eli jego u˝ywanie wynika
z przepisów o czynnoÊciach sàdowych. 

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opi-
nii Krajowej Rady Sàdownictwa, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wzór stroju urz´dowego s´dziów,
uwzgl´dniajàc uroczysty charakter stroju, odpowiedni
dla powagi sàdu i utrwalonej tradycji.

§ 3. S´dzia otrzymuje legitymacj´ s∏u˝bowà, wy-
mieniajàcà zajmowane przez niego stanowisko i miej-
sce s∏u˝bowe. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w dro-
dze zarzàdzenia, wzór legitymacji s∏u˝bowej s´dziego.

Art. 85. § 1. S´dzia jest obowiàzany zachowaç w ta-
jemnicy okolicznoÊci sprawy, o których powzià∏ wiado-
moÊç ze wzgl´du na swój urzàd, poza jawnà rozprawà
sàdowà.

§ 2. Obowiàzek zachowania tajemnicy trwa tak˝e
po ustaniu stosunku s∏u˝bowego.

§ 3. Obowiàzek zachowania tajemnicy ustaje, gdy
s´dzia sk∏ada zeznania jako Êwiadek przed sàdem, chy-
ba ˝e ujawnienie tajemnicy zagra˝a dobru paƒstwa al-
bo takiemu wa˝nemu interesowi prywatnemu, który
nie jest sprzeczny z celami wymiaru sprawiedliwoÊci.
W tych przypadkach od obowiàzku zachowania tajem-
nicy mo˝e zwolniç s´dziego Minister SprawiedliwoÊci.

§ 4. S´dzia nie podlega post´powaniu sprawdzajà-
cemu przewidzianemu w ustawie z dnia 22 stycznia
1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11,
poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz
z 2001 r. Nr 22, poz. 247,  Nr 27, poz. 298 i Nr 56,
poz. 580).

Art. 86. § 1. S´dzia nie mo˝e podejmowaç dodatko-
wego zatrudnienia, z wyjàtkiem zatrudnienia na stano-
wisku dydaktycznym, naukowo–dydaktycznym lub na-
ukowym w ∏àcznym wymiarze nieprzekraczajàcym pe∏-
nego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnio-
nych na tych stanowiskach, je˝eli wykonywanie tego
zatrudnienia nie przeszkadza w pe∏nieniu obowiàzków
s´dziego.

§ 2. S´dziemu nie wolno tak˝e podejmowaç innego
zaj´cia ani sposobu zarobkowania, które przeszkadza-
∏oby w pe∏nieniu obowiàzków s´dziego, mog∏o os∏a-
biaç zaufanie do jego bezstronnoÊci lub przynieÊç ujm´
godnoÊci urz´du s´dziego. 

§ 3. S´dzia nie mo˝e:

1) byç cz∏onkiem zarzàdu, rady nadzorczej lub komisji
rewizyjnej spó∏ki prawa handlowego,

2) byç cz∏onkiem zarzàdu, rady nadzorczej lub komisji
rewizyjnej spó∏dzielni,

3) byç cz∏onkiem zarzàdu fundacji prowadzàcej dzia-
∏alnoÊç gospodarczà,

4) posiadaç w spó∏ce prawa handlowego wi´cej ni˝
10% akcji lub udzia∏y przedstawiajàce wi´cej ni˝
10% kapita∏u zak∏adowego,

5) prowadziç dzia∏alnoÊci gospodarczej na w∏asny ra-
chunek lub wspólnie z innymi osobami, a tak˝e za-
rzàdzaç takà dzia∏alnoÊcià lub byç przedstawicie-
lem bàdê pe∏nomocnikiem w prowadzeniu takiej
dzia∏alnoÊci.

§ 4. O zamiarze podj´cia dodatkowego zatrudnie-
nia, o którym mowa w § 1, a tak˝e o podj´ciu innego
zaj´cia lub sposobu zarobkowania, s´dzia sàdu apela-
cyjnego oraz s´dzia sàdu okr´gowego zawiadamia
prezesa w∏aÊciwego sàdu, a prezesi tych sàdów — Mi-
nistra SprawiedliwoÊci. S´dzia sàdu rejonowego kieru-
je zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu pierw-
szym, do prezesa w∏aÊciwego sàdu okr´gowego. 

§ 5. Prezes w∏aÊciwego sàdu w stosunku do s´dzie-
go, a Minister SprawiedliwoÊci w stosunku do prezesa
sàdu apelacyjnego i prezesa sàdu okr´gowego wydaje
decyzj´ o sprzeciwie wobec zamiaru podj´cia zatrud-
nienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydak-
tycznym lub naukowym w szkole wy˝szej, je˝eli uzna,
˝e b´dzie ono przeszkadza∏o w pe∏nieniu obowiàzków
s´dziego, oraz wobec podejmowania lub kontynuowa-
nia innego zaj´cia, które przeszkadza w pe∏nieniu obo-
wiàzków s´dziego, os∏abia zaufanie do jego bezstron-
noÊci lub przynosi ujm´ godnoÊci urz´du s´dziego.

§ 6. Je˝eli prezes sàdu sprzeciwi∏ si´ podj´ciu przez
s´dziego dodatkowego zatrudnienia lub zaj´cia, o któ-
rych mowa w § 4, spraw´, na wniosek s´dziego, roz-
strzyga kolegium w∏aÊciwego sàdu.

Art. 87. § 1. S´dziowie sà obowiàzani do z∏o˝enia
oÊwiadczenia o swoim stanie majàtkowym. OÊwiad-
czenie o stanie majàtkowym dotyczy majàtku odr´bne-
go oraz obj´tego ma∏˝eƒskà wspólnoÊcià majàtkowà.
OÊwiadczenie to powinno zawieraç w szczególnoÊci in-
formacje o posiadanych zasobach pieni´˝nych, nieru-
chomoÊciach, udzia∏ach i akcjach w spó∏kach prawa
handlowego, a ponadto o nabytym przez s´dziego al-
bo jego ma∏˝onka od Skarbu Paƒstwa albo innej paƒ-
stwowej lub samorzàdowej osoby prawnej mieniu,
które podlega∏o zbyciu w drodze przetargu.

§ 2. OÊwiadczenie, o którym mowa w § 1, s´dzio-
wie sk∏adajà w∏aÊciwemu terytorialnie prezesowi sàdu
apelacyjnego.

§ 3. Analizy danych zawartych w oÊwiadczeniu,
o którym mowa w § 1, dokonuje w∏aÊciwe kolegium sà-
du apelacyjnego w terminie do dnia 30 czerwca ka˝de-
go roku i przedstawia jej wyniki zgromadzeniu ogólne-
mu s´dziów apelacji.

§ 4. Prezesi sàdów apelacyjnych sk∏adajà oÊwiad-
czenie, o którym mowa w § 1, Krajowej Radzie Sàdow-
nictwa, która dokonuje analizy zawartych w nim da-
nych w terminie do dnia 30 czerwca ka˝dego roku. 
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§ 5. OÊwiadczenie, 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 dzieƒ 31 grudnia
roku poprzedniego, a tak˝e w dniu opuszczenia urz´du.

§ 6. Informacje zawarte w oÊwiadczeniu, o którym
mowa w § 1, stanowià tajemnic´ s∏u˝bowà, chyba ˝e
s´dzia, który z∏o˝y∏ oÊwiadczenie, wyrazi∏ pisemnà zgo-
d´ na ich ujawnienie. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach podmiot uprawniony, zgodnie z § 2 lub
§ 4, do odebrania oÊwiadczenia mo˝e je ujawniç pomi-
mo braku zgody sk∏adajàcego oÊwiadczenie. 

§ 7. OÊwiadczenie, o którym mowa w § 1, przecho-
wuje si´ przez szeÊç lat.

Art. 88. Do z∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym mowa
w art. 87 § 1, stosuje si´ odpowiednio formularz okre-
Êlony przepisami o ograniczeniu prowadzenia dzia∏al-
noÊci gospodarczej przez osoby pe∏niàce funkcje pu-
bliczne.

Art. 89. § 1. ˚àdania, wystàpienia i za˝alenia
w sprawach zwiàzanych z pe∏nionym urz´dem s´dzia
mo˝e wnosiç tylko w drodze s∏u˝bowej. W takich spra-
wach s´dzia nie mo˝e zwracaç si´ do instytucji i osób
postronnych ani podawaç tych spraw do wiadomoÊci
publicznej.

§ 2. W sprawach o roszczenia ze stosunku s∏u˝bo-
wego s´dziemu przys∏uguje droga sàdowa.

Art. 90. S´dzia sàdu rejonowego i s´dzia sàdu okr´-
gowego jest obowiàzany niezw∏ocznie zawiadomiç
prezesa sàdu okr´gowego, s´dzia sàdu apelacyjnego
i prezes sàdu okr´gowego — prezesa sàdu apelacyjne-
go, a prezes sàdu apelacyjnego — Ministra Sprawiedli-
woÊci o toczàcej si´ sprawie sàdowej, w której wyst´-
puje jako strona lub uczestnik post´powania.

Art. 91. § 1. Wynagrodzenie zasadnicze s´dziego
stanowi wielokrotnoÊç kwoty bazowej ustalonej na da-
ny rok na podstawie przepisów o kszta∏towaniu wyna-
grodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej; wysokoÊç
wynagrodzenia s´dziów sàdów równorz´dnych ró˝ni-
cuje sta˝ pracy i pe∏nione funkcje. Wynagrodzenie za-
sadnicze w stawce podstawowej nie mo˝e byç ni˝sze
ni˝ wynagrodzenie zasadnicze w stawce awansowej
drugiej dla bezpoÊrednio ni˝szego stanowiska s´-
dziowskiego.

§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze s´dziego na danym
stanowisku ustala si´ w stawce podstawowej, w staw-
ce pierwszej awansowej albo w stawce drugiej awan-
sowej. Pierwsza stawka awansowa stanowi 110%
stawki podstawowej, a druga stawka awansowa 125%
stawki podstawowej dla danego stanowiska s´dziow-
skiego. 

§ 3. S´dzia, obejmujàc stanowisko, otrzymuje wy-
nagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej. Wy-
nagrodzenie zasadnicze s´dziego podwy˝sza si´ do
wysokoÊci stawki pierwszej awansowej po siedmiu la-
tach pracy na danym stanowisku s´dziowskim. Okres
ten ulega wyd∏u˝eniu o trzy lata w razie ukarania s´-
dziego w tym czasie karà dyscyplinarnà lub dwukrot-

nego wytkni´cia uchybienia, o którym mowa w art. 40,
wzgl´dnie zwrócenia uwagi w trybie okreÊlonym w art.
37 § 4.

§ 4. Wynagrodzenie zasadnicze s´dziego ulega
podwy˝szeniu do stawki drugiej awansowej po sied-
miu latach pracy na danym stanowisku s´dziowskim
od uzyskania przez s´dziego stawki pierwszej awanso-
wej. Przepis § 3 zdanie trzecie stosuje si´ odpowiednio.

§ 5. Do czasu pracy na stanowisku s´dziego dolicza
si´ czas pozostawania przez s´dziego poza zawodem
s´dziowskim, je˝eli spowodowane to by∏o represjami
za politycznà postaw´ s´dziego, o ile powrót do zawo-
du nastàpi∏ nie póêniej ni˝ do 31 grudnia 1990 r.

§ 6. W zwiàzku z pe∏nionà funkcjà s´dziemu przy-
s∏uguje dodatek funkcyjny, stanowiàcy procent kwoty
bazowej, o której mowa w § 1. 

§ 7. Wynagrodzenie s´dziów ró˝nicuje ponadto do-
datek za d∏ugoletnià prac´, wynoszàcy, poczàwszy od
szóstego roku pracy, 5% wynagrodzenia zasadniczego
i wzrastajàcy po ka˝dym roku o 1%, a˝ do osiàgni´cia
20% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 8. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Sàdownictwa, okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, stawki podstawowe wyna-
grodzenia zasadniczego oraz stawki dodatku funkcyj-
nego s´dziów.

§ 9. Od wynagrodzenia s´dziów nie odprowadza
si´ sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne.

§ 10. W razie rozwiàzania albo wygaÊni´cia stosun-
ku s∏u˝bowego s´dziego w sposób, o którym mowa
w art. 68, od wynagrodzenia wyp∏aconego s´dziemu
w okresie s∏u˝by, od którego nie odprowadzano sk∏ad-
ki na ubezpieczenie spo∏eczne, przekazuje si´ sk∏adk´
do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, przewidzianà 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. wskaênikiem wzrostu
p∏ac wynikajàcym ze wzrostu prognozowanego
przeci´tnego wynagrodzenia, okreÊlanego corocz-
nie w ustawie bud˝etowej, które stanowi∏o podsta-
w´ do ustalania Êrodków i limitów na wynagrodze-
nia s´dziów,

2) za okres od 1 stycznia 1999 r. wskaênikiem walory-
zacji sk∏adek okreÊlonym na podstawie przepisów
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych.

§ 12. Przy obliczaniu kwoty nale˝nych sk∏adek, wa-
loryzowanych na podstawie § 11 pkt 2, stosuje si´ od-
powiednio art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 paêdziernika
1998 r. o systemie ubezpieczeƒ 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).
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Art. 92. § 1. S´dziemu przys∏uguje corocznie urlop
dodatkowy w wymiarze:

1) szeÊciu 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 za-
trudnienia w sàdzie lub prokuraturze na stanowiskach:
aplikantów, asesorów, s´dziów i prokuratorów, a tak˝e
okresy wykonywania zawodu adwokata, radcy praw-
nego lub zajmowania samodzielnego stanowiska w or-
ganach w∏adzy publicznej, z którym zwiàzana by∏a
praktyka prawnicza, oraz inne okresy pracy, je˝eli z ty-
tu∏u tego zatrudnienia przys∏ugiwa∏ zwi´kszony wy-
miar urlopu.

§ 3. S´dziemu przys∏uguje gratyfikacja jubileuszo-
wa w wysokoÊci:

1) po dwudziestu latach pracy — 100% wynagrodze-
nia miesi´cznego,

2) po dwudziestu pi´ciu latach pracy — 150% wyna-
grodzenia miesi´cznego,

3) po trzydziestu latach pracy — 200% wynagrodzenia
miesi´cznego,

4) po trzydziestu pi´ciu latach pracy — 250% wyna-
grodzenia miesi´cznego,

5) po czterdziestu latach pracy — 350% wynagrodze-
nia miesi´cznego,

6) po czterdziestu pi´ciu latach pracy — 400% wyna-
grodzenia miesi´cznego.

§ 4. Do okresu pracy uprawniajàcego do gratyfika-
cji jubileuszowej wlicza si´ wszystkie poprzednie za-
koƒczone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, je˝eli
z mocy odr´bnych przepisów podlegajà one wliczeniu
do okresu pracy, od którego zale˝à uprawnienia pra-
cownicze. 

§ 5. Do obliczania i wyp∏acania gratyfikacji jubile-
uszowej stosuje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce
nagród jubileuszowych, o których mowa w przepisach
o pracownikach urz´dów paƒstwowych.

Art. 93. § 1. S´dziemu mo˝na udzieliç p∏atnego
urlopu dla poratowania zdrowia.

§ 2. Urlop dla poratowania zdrowia nie mo˝e prze-
kraczaç szeÊciu miesi´cy i nie mo˝e byç udzielony, je-
˝eli s´dzia nie pe∏ni∏ s∏u˝by przez okres roku z powodu
choroby.

§ 3. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela Mini-
ster SprawiedliwoÊci.

Art. 94. § 1. W okresie nieobecnoÊci w pracy z po-
wodu choroby s´dzia otrzymuje wynagrodzenie, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres roku.

§ 2. W razie niemo˝noÊci wykonywania pracy z in-
nych przyczyn, uprawniajàcych do uzyskania Êwiad-
czeƒ, okreÊlonych w przepisach o Êwiadczeniach pie-
ni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego, s´dziemu przy-

s∏uguje wynagrodzenie w wysokoÊci Êwiadczeƒ pie-
ni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego, przez okres
przewidziany w tych przepisach.

§ 3. Za innà usprawiedliwionà nieobecnoÊç w pra-
cy s´dziemu przys∏uguje wynagrodzenie.

§ 4. W przypadkach, w których pracownikom pod-
legajàcym ubezpieczeniu spo∏ecznemu przys∏ugujà za-
si∏ki niezale˝nie od prawa do wynagrodzenia, s´dzie-
mu przys∏uguje Êwiadczenie pieni´˝ne w wysokoÊci
zasi∏ku z ubezpieczenia spo∏ecznego.

Art. 95. § 1. S´dzia powinien mieszkaç w miejsco-
woÊci b´dàcej siedzibà sàdu, w którym pe∏ni s∏u˝b´. 

§ 2. Prezes sàdu okr´gowego w stosunku do s´-
dziego sàdu rejonowego oraz s´dziego sàdu okr´go-
wego, a prezes sàdu apelacyjnego w stosunku do s´-
dziego tego sàdu, w uzasadnionych przypadkach, mo-
˝e wyraziç zgod´ na zamieszkanie s´dziego w innej
miejscowoÊci.

§ 3. W razie uzyskania zgody, o której mowa w § 2,
s´dziemu przys∏uguje zwrot kosztów przejazdu z miej-
sca zamieszkania do siedziby sàdu. Zwrot kosztów jed-
nak nie przys∏uguje, je˝eli zmiana miejsca s∏u˝bowego
nastàpi∏a w wyniku orzeczenia kary dyscyplinarnej wy-
mienionej w art. 109 § 1 pkt 4 oraz orzeczenia sàdu dys-
cyplinarnego o przeniesieniu s´dziego na inne miejsce
s∏u˝bowe ze wzgl´du na powag´ stanowiska. 

Art. 96. § 1. S´dziemu mo˝e byç przyznana, jako
po˝yczka, pomoc finansowa na zaspokojenie jego po-
trzeb mieszkaniowych. 

§ 2. Ârodki na pomoc finansowà, o której mowa
w § 1, nie mogà byç ni˝sze ni˝ 5% rocznego funduszu
p∏ac przeznaczonego dla s´dziów.

§ 3. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicz-
nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób pla-
nowania i wykorzystywania Êrodków na zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych s´dziów oraz warunki przy-
znawania pomocy, o której mowa w § 1, z uwzgl´dnie-
niem zaanga˝owania Êrodków w∏asnych s´dziego,
udzia∏u kolegiów sàdów w przyznawaniu pomocy
oraz zasady racjonalnoÊci gospodarowania Êrodkami
oraz przy przyj´ciu zasady, ˝e w razie rozwiàzania al-
bo wygaÊni´cia stosunku s∏u˝bowego s´dziego
w sposób, o którym mowa w art. 68, po˝yczka podle-
ga zwrotowi wraz z oprocentowaniem w wysokoÊci
obowiàzujàcej przy powszechnie dost´pnych kredy-
tach bankowych.

Art. 97. § 1. W razie powo∏ania s´dziego do nieza-
wodowej s∏u˝by wojskowej, jego prawa i obowiàzki
s∏u˝bowe ulegajà zawieszeniu na czas trwania s∏u˝by.
S´dzia zachowuje jednak swoje stanowisko i prawo do
wynagrodzenia, a czas s∏u˝by wojskowej wlicza si´ do
okresu stosunku s∏u˝bowego na stanowisku s´dziego.

§ 2. Inne szczególne uprawnienia zwiàzane ze sto-
sunkiem s∏u˝bowym s´dziego powo∏anego do czynnej
s∏u˝by wojskowej i zwolnionego z tej s∏u˝by normujà
przepisy o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczy-



Dziennik Ustaw Nr 98 — 7238 — Poz. 1070

pospolitej Polskiej lub przepisy o s∏u˝bie wojskowej
˝o∏nierzy zawodowych.

§ 3. S´dzia powo∏any do niezawodowej s∏u˝by woj-
skowej odbywa jà w organach sàdownictwa wojsko-
wego.

Art. 98. § 1. S´dziemu ubiegajàcemu 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 paƒstwo-
wych, samorzàdu terytorialnego, w s∏u˝bie dyploma-
tycznej, konsularnej lub w organach organizacji mi´-
dzynarodowych oraz ponadnarodowych dzia∏ajàcych
na podstawie umów mi´dzynarodowych ratyfikowa-
nych przez Rzeczpospolità Polskà, jest obowiàzany
zrzec si´ niezw∏ocznie swojego urz´du, chyba ˝e prze-
chodzi w stan spoczynku.

§ 3. S´dzia, który zrzek∏ si´ urz´du z przyczyn okre-
Êlonych w § 2, mo˝e powróciç na urzàd s´dziego i po-
przednio zajmowane stanowisko, je˝eli przerwa w pe∏-
nieniu obowiàzków s´dziego nie przekracza dziewi´ciu
lat, chyba ̋ e pe∏ni∏ funkcje s´dziowskie lub prokurator-
skie w mi´dzynarodowych lub ponadnarodowych or-
ganach sàdowych.

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

§ 5. W razie odmowy przedstawienia Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej wniosku, o którym mowa
w § 4, zainteresowanemu s∏u˝y skarga do Sàdu Naj-
wy˝szego.

§ 6. Przepisów § 2—5 nie stosuje si´ do powo∏ania
s´dziego na stanowisko podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie SprawiedliwoÊci. W takim przypadku, na
okres pe∏nienia tego stanowiska, s´dziego deleguje si´
do Ministerstwa SprawiedliwoÊci na zasadach okreÊlo-
nych w art. 77 § 1.

Art. 99. S´dzia w stanie spoczynku mo˝e u˝ywaç
dotychczasowego tytu∏u z dodaniem wyrazów „w sta-
nie spoczynku”.

Art. 100. § 1. S´dziemu, który zosta∏ przeniesiony
w stan spoczynku, w razie zmiany ustroju sàdów lub
zmiany granic okr´gów sàdowych, przys∏uguje do cza-
su osiàgni´cia wieku 65 lat uposa˝enie w wysokoÊci
wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym
stanowisku.

§ 2. S´dziemu przechodzàcemu lub przeniesione-
mu w stan spoczynku z powodu wieku, choroby lub
utraty si∏ przys∏uguje uposa˝enie w wysokoÊci 75%
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wys∏ug´ lat,
pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku.

§ 3. Uposa˝enie, o którym mowa w § 1 i 2, jest wa-
loryzowane w terminach i w wysokoÊci stosownie do
zmian wynagrodzeƒ zasadniczych s´dziów czynnych
zawodowo.

§ 4. S´dziemu przechodzàcemu w stan spoczynku
przys∏uguje jednorazowa odprawa w wysokoÊci sze-
Êciomiesi´cznego wynagrodzenia, z wyjàtkiem przy-
padku, o którym mowa w § 1. W takim przypadku s´-
dzia w stanie spoczynku otrzymuje jednorazowà od-
praw´ z chwilà osiàgni´cia wieku, o którym mowa
w § 1.

§ 5. Z tytu∏u pracy na stanowisku s´dziego nie przy-
s∏uguje prawo do emerytury lub renty z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, z zastrze˝eniem przypad-
ków, 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 Fundu-
szu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, wyp∏aca si´ wy∏àcznie
uposa˝enie, z zastrze˝eniem § 7.

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

§ 8. Wynagrodzenie z tytu∏u pracy na stanowisku
s´dziego oraz uposa˝enie przys∏ugujàce w stanie spo-
czynku jest osiàganiem przychodu powodujàcym za-
wieszenie prawa do emerytury lub renty albo zmniej-
szenie tych Êwiadczeƒ, w rozumieniu przepisów
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych. Prezes w∏aÊciwego sàdu i s´dzia uprawniony
do Êwiadczeƒ z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sà
obowiàzani do powiadamiania organu rentowego
o osiàganiu wynagrodzenia albo uposa˝enia i jego wy-
sokoÊci, na zasadach i w terminach okreÊlonych
w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. 

Art. 101. § 1. W razie Êmierci s´dziego jego rodzinie
przys∏uguje odprawa poÊmiertna na zasadach przewi-
dzianych w Kodeksie pracy dla rodzin pracowników.

§ 2. W razie Êmierci s´dziego albo s´dziego w sta-
nie spoczynku lub cz∏onka jego rodziny, osobie, która
pokry∏a koszty pogrzebu, przys∏uguje Êwiadczenie pie-
ni´˝ne w wysokoÊci i na zasadach okreÊlonych dla za-
si∏ku pogrzebowego z ubezpieczenia spo∏ecznego.

§ 3. Przepis § 2 stosuje si´ odpowiednio w razie
Êmierci osoby pobierajàcej uposa˝enie rodzinne albo
cz∏onka rodziny tej osoby.

§ 4. W razie zbiegu prawa do Êwiadczenia, o któ-
rym mowa w § 2 i 3, z prawem do zasi∏ku pogrzebowe-
go z ubezpieczenia spo∏ecznego, przys∏uguje prawo
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do jednego ze Êwiadczeƒ, wybranego przez uprawnio-
nego.

Art. 102. § 1. W razie Êmierci s´dziego albo s´dzie-
go w stanie spoczynku, cz∏onkom jego rodziny, spe∏-
niajàcym warunki wymagane do uzyskania renty ro-
dzinnej w myÊl przepisów o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, przys∏uguje
uposa˝enie rodzinne w wysokoÊci:

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∏ugujàcego rodzinie stanowi:

1) w przypadku rodziny zmar∏ego s´dziego w stanie
spoczynku — uposa˝enie, jakie przys∏ugiwa∏o
w chwili Êmierci zmar∏emu s´dziemu w stanie spo-
czynku, 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 przy-
s∏ugiwa∏oby mu w chwili Êmierci 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 rodzinne-
go z prawem do emerytury lub renty, na wniosek
uprawnionego, przys∏uguje albo uposa˝enie rodzinne,
albo emerytura lub renta.

Art. 103. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb
ustalania i wyp∏acania uposa˝eƒ oraz uposa˝eƒ rodzin-
nych s´dziom w stanie spoczynku i cz∏onkom ich ro-
dzin oraz terminy przekazania do Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych sk∏adek, o których mowa w art. 91 § 10
i 11, majàc na wzgl´dzie w szczególnoÊci koniecznoÊç
zapewnienia osobom uprawnionym ciàg∏oÊci êróde∏
utrzymania oraz udogodnieƒ w odbiorze uposa˝eƒ
i uposa˝eƒ rodzinnych.

Art. 104. § 1. S´dzia w stanie spoczynku jest obo-
wiàzany dochowaç godnoÊci s´dziego.

§ 2. Za uchybienie godnoÊci s´dziego po przejÊciu
w stan spoczynku oraz uchybienie godnoÊci urz´du s´-
dziego w okresie pe∏nienia s∏u˝by s´dzia w stanie spo-
czynku odpowiada dyscyplinarnie.

§ 3. Do odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej s´dziów
w stanie spoczynku stosuje si´ odpowiednio przepisy
o odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej s´dziów, z tym ˝e
zamiast kar przewidzianych dla s´dziów sàd dyscypli-
narny 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 pra-
wem do uposa˝enia.

§ 4. Skazanie s´dziego w stanie spoczynku prawo-
mocnym wyrokiem sàdu na pozbawienie praw publicz-
nych za przest´pstwo pope∏nione po przejÊciu w stan
spoczynku, jak równie˝ przed przejÊciem w stan spo-
czynku, lub prawomocne orzeczenie kary wydalenia ze
s∏u˝by, za przewinienie pope∏nione, w tym przed przej-
Êciem w stan spoczynku, powoduje utrat´ uprawnieƒ
do stanu spoczynku i uposa˝enia s´dziego oraz uposa-
˝enia rodzinnego cz∏onków 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 upo-
sa˝enia rodzinnego nabywa prawo do emerytury lub
renty, je˝eli spe∏nia warunki okreÊlone w przepisach
o ubezpieczeniu spo∏ecznym.

Art. 105. Do s´dziów w stanie spoczynku stosuje
si´ odpowiednio art. 84 § 3, art. 86 i art. 96.

Art. 106. W razie utraty uprawnieƒ do stanu spo-
czynku i uposa˝enia w przypadkach, o których mowa
w art. 104 § 5, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 91
§ 10 i 11.

Rozdzia∏ 3

OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna s´dziów

Art. 107. § 1. Za przewinienia s∏u˝bowe, w tym za
oczywistà i ra˝àcà obraz´ przepisów prawa i uchybie-
nia godnoÊci urz´du (przewinienia dyscyplinarne), s´-
dzia odpowiada dyscyplinarnie. 

§ 2. S´dzia odpowiada dyscyplinarnie tak˝e za swo-
je post´powanie przed obj´ciem stanowiska, je˝eli
przez nie uchybi∏ obowiàzkowi piastowanego wówczas
urz´du paƒstwowego lub okaza∏ si´ niegodnym urz´-
du s´dziego.

Art. 108. § 1. Po up∏ywie trzech lat od chwili czynu
nie mo˝na wszczàç post´powania dyscyplinarnego. 

§ 2. W razie wszcz´cia post´powania dyscyplinar-
nego 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 pra-
womocnie zakoƒczona, sàd dyscyplinarny orzeka o po-
pe∏nieniu przewinienia dyscyplinarnego, umarzajàc
post´powanie w zakresie wymierzenia kary dyscypli-
narnej.

§ 3. W zakresie odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej
za wykroczenie przedawnienie dyscyplinarne nast´pu-
je jednoczeÊnie z przedawnieniem przewidzianym dla
wykroczeƒ.

§ 4. Je˝eli jednak przewinienie dyscyplinarne za-
wiera znamiona przest´pstwa, przedawnienie dyscy-
plinarne nie mo˝e nastàpiç wczeÊniej ni˝ przedawnie-
nie przewidziane w przepisach Kodeksu karnego.
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Art. 109. § 1. Karami dyscyplinarnymi sà:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) usuni´cie z zajmowanej funkcji,

4) przeniesienie na inne miejsce s∏u˝bowe, 

5) z∏o˝enie s´dziego z urz´du.

§ 2. Sàd mo˝e podaç prawomocne orzeczenie dys-
cyplinarne do wiadomoÊci publicznej.

§ 3. Wymierzenie kary okreÊlonej w § 1 pkt 3 lub 4
pociàga za sobà pozbawienie mo˝liwoÊci awansowa-
nia na wy˝sze stanowisko s´dziowskie przez okres pi´-
ciu lat, niemo˝noÊç udzia∏u w tym okresie w kolegium
sàdu, orzekania w sàdzie dyscyplinarnym oraz uzyska-
nia utraconej funkcji.

§ 4. Wymierzenie kary okreÊlonej w § 1 pkt 5 pocià-
ga za sobà utrat´ mo˝liwoÊci ponownego powo∏ania
ukaranego do pe∏nienia urz´du na stanowisku s´-
dziowskim.

§ 5. W przypadku przewinienia dyscyplinarnego
lub wykroczenia mniejszej wagi, sàd dyscyplinarny
mo˝e odstàpiç od wymierzenia kary.

Art. 110. § 1. Sàdami dyscyplinarnymi w sprawach
dyscyplinarnych s´dziów sà:

1) w pierwszej instancji — sàdy apelacyjne, 

2) w drugiej instancji — Sàd Najwy˝szy.

§ 2. Sàdy dyscyplinarne sà ponadto w∏aÊciwe do
orzekania w sprawach, o których mowa w art. 75 § 2
pkt 3 oraz w art. 80.

§ 3. Do rozpoznania spraw wymienionych w § 1 i 2
w∏aÊciwy miejscowo jest sàd dyscyplinarny, w okr´gu
którego pe∏ni s∏u˝b´ s´dzia obj´ty post´powaniem. Je-
˝eli jednak sprawa dotyczy s´dziego sàdu apelacyjne-
go albo s´dziego sàdu okr´gowego, w∏aÊciwy jest in-
ny sàd dyscyplinarny wyznaczony, na wniosek rzeczni-
ka dyscyplinarnego, przez Pierwszego Prezesa Sàdu
Najwy˝szego.

§ 4. Sàdy dyscyplinarne orzekajà w sk∏adzie trzech
s´dziów. Do orzekania w sàdzie dyscyplinarnym sà
uprawnieni wszyscy s´dziowie danego sàdu dyscypli-
narnego, z wyjàtkiem prezesa sàdu, wiceprezesów sà-
du oraz rzecznika dyscyplinarnego. 

§ 5. Sàd dyscyplinarny pierwszej instancji mo˝e
orzekaç na sesjach wyjazdowych w sàdzie okr´gowym,
na obszarze w∏aÊciwoÊci którego obwiniony zajmuje
stanowisko s´dziego, chyba ̋ e sprzeciwia si´ temu do-
bro wymiaru sprawiedliwoÊci.

Art. 111. § 1. Sk∏ad sàdu dyscyplinarnego wyznacza
si´ w drodze losowania, z listy wszystkich s´dziów da-
nego sàdu, z tym ˝e w sk∏adzie sàdu zasiada przynaj-
mniej jeden s´dzia stale orzekajàcy w sprawach kar-
nych. Sk∏adowi sàdu dyscyplinarnego przewodniczy
s´dzia stale orzekajàcy w sprawach karnych, najstarszy
s∏u˝bà.

§ 2. Protokolantem mo˝e byç tylko s´dzia wyzna-
czony przez prezesa sàdu dyscyplinarnego w porozu-
mieniu z prezesem w∏aÊciwego sàdu.

Art. 112. § 1. Uprawnionym oskar˝ycielem przed
sàdem dyscyplinarnym, w sprawach s´dziów sàdów
apelacyjnych, a tak˝e prezesów oraz wiceprezesów sà-
dów okr´gowych, jest rzecznik dyscyplinarny, w spra-
wach zaÊ pozosta∏ych s´dziów — zast´pca rzecznika
dyscyplinarnego.

§ 2. Rzecznika dyscyplinarnego wybiera, spoÊród
kandydatów zg∏oszonych przez zgromadzenia ogólne
s´dziów apelacji, Krajowa Rada Sàdownictwa. Rzecz-
nik dyscyplinarny dzia∏a przy Krajowej Radzie Sàdow-
nictwa. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego trwa czte-
ry lata. 

§ 3. Zgromadzenia wymienione w § 2 wybierajà
spoÊród s´dziów sàdu apelacyjnego po jednym kandy-
dacie na rzecznika dyscyplinarnego i wybranych kan-
dydatów zg∏aszajà Krajowej Radzie Sàdownictwa, naj-
póêniej na trzy miesiàce przed up∏ywem kadencji rzecz-
nika dyscyplinarnego albo w ciàgu miesiàca po jego
ustàpieniu.

§ 4. Zast´pców rzecznika dyscyplinarnego wybiera-
jà dla ka˝dej apelacji kolegia sàdów apelacyjnych, a dla
ka˝dego okr´gu kolegia sàdów okr´gowych spoÊród
s´dziów danego sàdu. Kadencja zast´pców rzecznika
trwa dwa lata.

§ 5. Rzecznik dyscyplinarny i jego zast´pcy sà zwià-
zani wskazaniem organu uprawnionego, w zakresie
przeprowadzenia post´powania wyjaÊniajàcego. 

§ 6. Rzecznik dyscyplinarny jest uprawniony do
przej´cia ka˝dej sprawy prowadzonej przez zast´pc´
rzecznika dyscyplinarnego, je˝eli uzna to za uzasadnio-
ne interesem wymiaru sprawiedliwoÊci.

§ 7. W razie niemo˝noÊci prowadzenia sprawy
przez w∏aÊciwego 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 obowiàzków
przez rzecznika dyscyplinarnego, jego obowiàzki przej-
muje najstarszy s∏u˝bà s´dziowskà zast´pca rzecznika
dyscyplinarnego, do czasu ustania przeszkody.

§ 9. Do zast´pców rzecznika dyscyplinarnego sto-
suje si´ odpowiednio przepisy o rzeczniku dyscyplinar-
nym.

Art. 113. Obwiniony mo˝e ustanowiç obroƒc´ spo-
Êród s´dziów lub adwokatów.

Art. 114. § 1. Rzecznik dyscyplinarny podejmuje
czynnoÊci dyscyplinarne na ˝àdanie Ministra Sprawie-
dliwoÊci, Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego, pre-
zesa sàdu apelacyjnego lub okr´gowego oraz kole-
gium sàdu apelacyjnego lub okr´gowego, Krajowej
Rady Sàdownictwa, a tak˝e z w∏asnej inicjatywy, po
wst´pnym wyjaÊnieniu okolicznoÊci koniecznych do
ustalenia znamion przewinienia, a tak˝e z∏o˝eniu wyja-
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Ênieƒ przez s´dziego, chyba ̋ e z∏o˝enie tych wyjaÊnieƒ
nie jest mo˝liwe.

§ 2. Po przeprowadzeniu post´powania, o którym
mowa w § 1, je˝eli zachodzà podstawy do wszcz´cia
post´powania dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinar-
ny wszczyna post´powanie dyscyplinarne i przedsta-
wia s´dziemu na piÊmie zarzuty. JednoczeÊnie w spra-
wach, o których mowa w art. 110 § 3 zdanie drugie,
rzecznik dyscyplinarny zwraca si´ do Pierwszego Pre-
zesa Sàdu Najwy˝szego o wyznaczenie w∏aÊciwego sà-
du dyscyplinarnego do rozpoznania sprawy w pierw-
szej instancji. Wyznaczenie tego sàdu powinno nastà-
piç w terminie siedmiu dni.

§ 3. Po przedstawieniu zarzutów obwiniony, w ter-
minie czternastu dni, mo˝e z∏o˝yç wyjaÊnienia i zg∏osiç
wnioski o przeprowadzenie dowodów.

§ 4. Po up∏ywie terminu, o którym mowa w § 3,
a w razie potrzeby po przeprowadzeniu dalszych do-
wodów, rzecznik dyscyplinarny sk∏ada wniosek o roz-
poznanie sprawy dyscyplinarnej do w∏aÊciwego sàdu
dyscyplinarnego. Wniosek powinien zawieraç dok∏ad-
ne okreÊlenie czynu, który jest przedmiotem post´po-
wania, oraz uzasadnienie.

§ 5. Je˝eli rzecznik dyscyplinarny nie znajduje pod-
staw do wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego na
˝àdanie uprawnionego organu, wydaje postanowienie
o odmowie jego wszcz´cia. Odpis postanowienia dor´-
cza si´ organowi, który z∏o˝y∏ wniosek o wszcz´cie po-
st´powania, kolegium odpowiednio sàdu okr´gowego
lub apelacyjnego i obwinionemu.

§ 6. W terminie siedmiu dni od dnia dor´czenia po-
stanowienia, o którym mowa w § 5, organowi, który
z∏o˝y∏ wniosek o wszcz´cie post´powania dyscyplinar-
nego i w∏aÊciwemu kolegium s∏u˝y za˝alenie do sàdu
dyscyplinarnego.

§ 7. Za˝alenie powinno byç rozpoznane w terminie
dwóch tygodni od dnia wniesienia za˝alenia do sàdu.

Art. 115. § 1. Po wp∏yni´ciu wniosku o rozpoznanie
sprawy dyscyplinarnej prezes sàdu dyscyplinarnego
wyznacza rozpraw´.

§ 2. Pomi´dzy wp∏ywem wniosku a terminem roz-
prawy nie powinno up∏ynàç wi´cej ni˝ miesiàc.

§ 3. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwi-
nionego lub jego obroƒcy nie wstrzymuje rozpoznania
sprawy.

Art. 116. § 1. Post´powanie dyscyplinarne jest jaw-
ne.

§ 2. Sàd dyscyplinarny mo˝e wy∏àczyç jawnoÊç po-
st´powania dyscyplinarnego ze wzgl´du na moral-
noÊç, bezpieczeƒstwo paƒstwa i porzàdek publiczny
oraz ze wzgl´du na ochron´ ˝ycia prywatnego stron
lub inny wa˝ny interes prywatny. 

§ 3. W razie wy∏àczenia jawnoÊci post´powania
dyscyplinarnego orzeczenie og∏aszane jest publicznie. 

Art. 117. Je˝eli w toku rozprawy ujawni si´ inne
przewinienie, oprócz obj´tego wnioskiem o rozpozna-
nie sprawy dyscyplinarnej, sàd mo˝e wydaç co do te-
go przewinienia wyrok tylko za zgodà rzecznika dyscy-
plinarnego i obwinionego lub jego obroƒcy; w razie
braku zgody rzecznik dyscyplinarny prowadzi w tym
zakresie odr´bne post´powanie dyscyplinarne.

Art. 118. W razie rozwiàzania lub wygaÊni´cia sto-
sunku s∏u˝bowego s´dziego w toku post´powania dys-
cyplinarnego, post´powanie to toczy si´ nadal. Je˝eli
obwiniony podjà∏ prac´ w urz´dzie paƒstwowym, ad-
wokaturze lub jako radca prawny albo notariusz, sàd
przesy∏a wyrok odpowiednio temu urz´dowi, Naczel-
nej Radzie Adwokackiej lub Krajowej Radzie Radców
Prawnych albo Krajowej Radzie Notarialnej.

Art. 119. Je˝eli przewinienie zawiera znamiona
przest´pstwa, sàd dyscyplinarny z urz´du rozpoznaje
spraw´ w zakresie zezwolenia na pociàgni´cie s´dzie-
go do odpowiedzialnoÊci karnej i wydaje uchwa∏´,
o której mowa w art. 80 § 1, co nie wstrzymuje biegu
post´powania dyscyplinarnego.

Art. 120. § 1. Po prawomocnym zakoƒczeniu post´-
powania karnego przeciwko s´dziemu, sàd lub proku-
rator przesy∏a akta sprawy w∏aÊciwemu rzecznikowi
dyscyplinarnemu. Je˝eli post´powanie dyscyplinarne
nie by∏o wszcz´te, rzecznik dyscyplinarny podejmuje
czynnoÊci dyscyplinarne, choçby w post´powaniu kar-
nym zosta∏ wydany wyrok uniewinniajàcy.

§ 2. Je˝eli przeciwko s´dziemu zapad∏ prawomoc-
ny wyrok pociàgajàcy za sobà, w myÊl ustawy, utrat´
stanowiska, sàd dyscyplinarny zawiadamia o tym Mi-
nistra SprawiedliwoÊci, który zarzàdza z∏o˝enie ukara-
nego s´dziego z urz´du, chocia˝by wykonano ju˝ wy-
rok dyscyplinarny skazujàcy na kar´ ∏agodniejszà ni˝
z∏o˝enie z urz´du.

Art. 121. § 1. Od wyroku sàdu dyscyplinarnego
pierwszej instancji przys∏uguje odwo∏anie obwinione-
mu i rzecznikowi dyscyplinarnemu, a tak˝e Krajowej
Radzie Sàdownictwa i Ministrowi SprawiedliwoÊci.

§ 2. Odwo∏anie powinno byç rozpoznane w termi-
nie dwóch miesi´cy od dnia jego wp∏yni´cia do sàdu
dyscyplinarnego drugiej instancji.

Art. 122. Od wyroku sàdu dyscyplinarnego drugiej
instancji kasacja nie przys∏uguje.

Art. 123. § 1. Je˝eli orzeczona zosta∏a kara z∏o˝enia
s´dziego z urz´du, a sàd dyscyplinarny wczeÊniej nie
zawiesi∏ s´dziego w czynnoÊciach s∏u˝bowych, wyrok
wywo∏uje zawieszenie s´dziego w czynnoÊciach s∏u˝-
bowych, z jednoczesnym obni˝eniem do 50% jego wy-
nagrodzenia na czas trwania zawieszenia. Art. 129 § 3
stosuje si´ odpowiednio.

§ 2. Przewodniczàcy sàdu dyscyplinarnego pierw-
szej instancji przesy∏a odpis prawomocnego wyroku
sàdu dyscyplinarnego Krajowej Radzie Sàdownictwa
i Ministrowi SprawiedliwoÊci, a ponadto — prezesowi
w∏aÊciwego sàdu i kolegium tego sàdu. 



Dziennik Ustaw Nr 98 — 7242 — Poz. 1070

§ 3. Wykonanie wyroku nale˝y do Ministra Spra-
wiedliwoÊci 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 sàdu okr´gowego oraz do prezesa sàdu
apelacyjnego w stosunku do s´dziów tego sàdu.

Art. 124. § 1. Odpis prawomocnego wyroku skazu-
jàcego na kar´ dyscyplinarnà do∏àcza si´ do akt osobo-
wych obwinionego.

§ 2. Po up∏ywie pi´ciu lat od uprawomocnienia si´
wyroku orzekajàcego kar´ przewidzianà w art. 109 § 1
pkt 1—4 Minister SprawiedliwoÊci zarzàdza usuni´cie
odpisu wyroku z akt osobowych, je˝eli w tym okresie
nie wydano przeciwko ukaranemu innego wyroku ska-
zujàcego.

Art. 125. Krajowa Rada Sàdownictwa, Pierwszy
Prezes Sàdu Najwy˝szego i Minister SprawiedliwoÊci
mogà wystàpiç o wznowienie post´powania dyscypli-
narnego.

Art. 126. § 1. Wznowienie post´powania dyscypli-
narnego na niekorzyÊç obwinionego mo˝e nastàpiç, je-
˝eli umorzenie post´powania lub wydanie wyroku na-
stàpi∏o wskutek przest´pstwa albo je˝eli w ciàgu pi´ciu
lat od umorzenia lub od wydania wyroku wyjdà na jaw
nowe okolicznoÊci lub dowody, które mog∏y uzasad-
niaç skazanie lub wymierzenie kary surowszej.

§ 2. Wznowienie post´powania na korzyÊç skazane-
go mo˝e nastàpiç tak˝e po jego Êmierci, je˝eli wyjdà na
jaw nowe okolicznoÊci lub dowody, które mog∏yby uza-
sadniaç uniewinnienie lub wymierzenie kary ∏agod-
niejszej. 

§ 3. W razie Êmierci skazanego, wniosek o wzno-
wienie post´powania mogà z∏o˝yç jego ma∏˝onek,
krewni w linii prostej, rodzeƒstwo, przysposabiajàcy
lub przysposobiony oraz rzecznik dyscyplinarny.

Art. 127. Rozstrzygni´cia zapadajàce w toku post´-
powania dyscyplinarnego wymagajà z urz´du uzasad-
nienia na piÊmie i dor´czenia ich stronom, a tak˝e Kra-
jowej Radzie Sàdownictwa.

Art. 128. W sprawach nieuregulowanych w niniej-
szym rozdziale stosuje si´ odpowiednio przepisy Ko-
deksu post´powania karnego.

Art. 129. § 1. Sàd dyscyplinarny mo˝e zawiesiç
w czynnoÊciach s∏u˝bowych s´dziego, przeciwko któ-
remu wszcz´to post´powanie dyscyplinarne lub
o ubezw∏asnowolnienie. 

§ 2. Je˝eli sàd dyscyplinarny wydaje uchwa∏´ ze-
zwalajàcà na pociàgni´cie s´dziego do odpowiedzial-
noÊci karnej sàdowej lub administracyjnej, z urz´du za-
wiesza s´dziego w czynnoÊciach s∏u˝bowych.

§ 3. Sàd dyscyplinarny, zawieszajàc s´dziego
w czynnoÊciach s∏u˝bowych, obni˝a w granicach od
25% do 50% wysokoÊç jego wynagrodzenia na czas
trwania tego zawieszenia; nie dotyczy to osób, w sto-
sunku do których wszcz´to post´powanie o ubezw∏a-
snowolnienie.

§ 4. Je˝eli post´powanie dyscyplinarne zosta∏o
umorzone lub zakoƒczy∏o si´ uniewinnieniem, s´dzie-
mu wyp∏aca si´ zatrzymane wynagrodzenie.

Art. 130. § 1. Je˝eli s´dziego zatrzymano z powodu
schwytania na goràcym uczynku pope∏nienia przest´p-
stwa albo je˝eli ze wzgl´du na rodzaj czynu dokonane-
go przez s´dziego powaga sàdu lub istotne interesy
s∏u˝bowe wymagajà natychmiastowego odsuni´cia
go od wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych, prezes
sàdu mo˝e zarzàdziç natychmiastowà przerw´ w czyn-
noÊciach s∏u˝bowych s´dziego a˝ do czasu wydania
uchwa∏y przez sàd dyscyplinarny, nie d∏u˝ej ni˝ na mie-
siàc.

§ 2. O zarzàdzeniu, o którym mowa w § 1, prezes sà-
du zawiadamia sàd dyscyplinarny, który niezw∏ocznie
wydaje uchwa∏´ w sprawie zawieszenia s´dziego
w czynnoÊciach s∏u˝bowych lub uchyla zarzàdzenie
o przerwie w wykonywaniu tych czynnoÊci.

§ 3. Je˝eli s´dzia, o którym mowa w § 1, pe∏ni funk-
cj´ prezesa sàdu, zarzàdzenie przerwy w czynnoÊciach
s∏u˝bowych nale˝y do Ministra SprawiedliwoÊci. W ta-
kim przypadku przepis § 2 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 131. § 1. W przypadkach przewidzianych
w art. 75 § 2 pkt 3 oraz w sprawie zawieszenia s´dzie-
go w czynnoÊciach s∏u˝bowych lub uchylenia zarzà-
dzenia o przerwie, o której mowa w art. 130 § 1, sàd
dyscyplinarny wydaje uchwa∏´ po wys∏uchaniu rzecz-
nika dyscyplinarnego oraz s´dziego, chyba ˝e nie jest
to mo˝liwe.

§ 2. Na uchwa∏´ o zawieszeniu w czynnoÊciach
s∏u˝bowych s´dziemu przys∏uguje za˝alenie, a rzeczni-
kowi dyscyplinarnemu — tak˝e na uchwa∏´, o której
mowa w art. 130 § 2, o uchyleniu zarzàdzenia o prze-
rwie; za˝alenie nie wstrzymuje wykonania uchwa∏y.

§ 3. Za˝alenie rozpoznaje sàd dyscyplinarny drugiej
instancji.

Art. 132. Zawieszenie w czynnoÊciach s∏u˝bowych
ustaje z chwilà prawomocnego zakoƒczenia post´po-
wania dyscyplinarnego, chyba ˝e sàd dyscyplinarny
uchyli∏ je wczeÊniej.

Art. 133. Koszty post´powania dyscyplinarnego
ponosi Skarb Paƒstwa.

DZIA¸ III

Asesorzy sàdowi.
Aplikacja sàdowa i aplikanci sàdowi

Rozdzia∏ 1

Asesorzy sàdowi

Art. 134. § 1. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e mia-
nowaç asesorem sàdowym osob´, która ukoƒczy∏a
aplikacj´ sàdowà lub prokuratorskà i zda∏a egzamin s´-
dziowski lub prokuratorski i spe∏nia warunki okreÊlone
w art. 61 § 1 pkt 1—4. 
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§ 2. Mianowanie asesorem sàdowym nie jest jed-
nak dopuszczalne, je˝eli od zdania egzaminu s´dziow-
skiego lub prokuratorskiego up∏ynà∏ okres d∏u˝szy ni˝
pi´ç lat, chyba ˝e osoba ta zajmowa∏a stanowisko lub
wykonywa∏a prac´ albo zawód, o których mowa
w art. 61 § 2 i 3, przez okres co najmniej trzech lat po
zdaniu egzaminu.

§ 3. Mo˝na mianowaç asesorem sàdowym tak˝e te-
go, kto spe∏nia wymagania okreÊlone w art. 61 § 2 i 3.

§ 4. Kandydat na asesora sàdowego przedk∏ada in-
formacj´ z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczàcà je-
go osoby, i zaÊwiadczenie stwierdzajàce, ̋ e jest zdolny,
ze wzgl´du na stan zdrowia, do pe∏nienia obowiàzków
s´dziego. Wydanie zaÊwiadczenia oraz badanie kandy-
datów na asesorów sàdowych  odbywa si´ na zasa-
dach dotyczàcych kandydatów na urzàd s´dziego.

§ 5. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e zwolniç aseso-
ra sàdowego, po uprzednim wypowiedzeniu, za zgodà
kolegium sàdu okr´gowego.

Art. 135. § 1. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e, za
zgodà kolegium sàdu okr´gowego, powierzyç aseso-
rowi sàdowemu pe∏nienie czynnoÊci s´dziowskich
w sàdzie rejonowym na czas okreÊlony, nieprzekracza-
jàcy czterech lat. Mo˝liwe jest przed∏u˝enie tego okre-
su do ukoƒczenia przez asesora sàdowego 29 lat, a tak-
˝e do czasu zakoƒczenia post´powania, o którym mo-
wa w art. 58 § 4—6.

§ 2. W zakresie orzekania asesorzy sàdowi sà nieza-
wiÊli i podlegajà tylko Konstytucji oraz ustawom.

§ 3. Asesor sàdowy, któremu nie powierzono pe∏-
nienia czynnoÊci s´dziowskich, jest upowa˝niony do
wykonywania czynnoÊci referendarza sàdowego.

§ 4. Asesor sàdowy obejmujàcy stanowisko sk∏ada
wobec Ministra SprawiedliwoÊci Êlubowanie wed∏ug
nast´pujàcej roty: 

„Âlubuj´ uroczyÊcie na powierzonym mi stanowi-
sku asesora sàdowego s∏u˝yç wiernie Rzeczypo-
spolitej Polskiej, sumiennie i starannie wykonywaç
obowiàzki urz´dowe, staç na stra˝y prawa, w po-
st´powaniu kierowaç si´ zasadami godnoÊci
i uczciwoÊci, dochowaç tajemnicy paƒstwowej
i s∏u˝bowej, a w razie powierzenia mi czynnoÊci s´-
dziowskich sprawiedliwoÊç wymierzaç zgodnie
z przepisami prawa, bezstronnie wed∏ug mego su-
mienia.”; sk∏adajàcy Êlubowanie mo˝e dodaç na
koƒcu zwrot: „Tak mi dopomó˝ Bóg.”

§ 5. Asesor na okres pe∏nienia czynnoÊci s´dziow-
skich pozostaje pod pieczà s´dziego wyznaczonego do
pe∏nienia funkcji konsultanta.

§ 6. S´dzia pe∏niàcy funkcj´ konsultanta udziela
asesorowi na jego wniosek pomocy z zakresu techniki
pracy s´dziowskiej oraz wykonywania czynnoÊci admi-
nistracji sàdowej. Ponadto s´dzia konsultant przepro-
wadza lustracj´ posiedzeƒ sàdowych odbywanych pod
przewodnictwem powierzonego jego pieczy asesora
i sporzàdza kwartalne sprawozdania z wykonywanej
funkcji.

§ 7. Do pe∏nienia funkcji konsultanta wyznacza si´
s´dziego sàdu okr´gowego orzekajàcego w drugiej in-
stancji w zakresie spraw, których rozpoznawanie zosta-
∏o powierzone asesorowi.

§ 8. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opi-
nii Krajowej Rady Sàdownictwa, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, tryb sprawowania funkcji konsultanta.

Art. 136. § 1. Wynagrodzenie zasadnicze asesora
sàdowego ustala si´ wed∏ug zasad okreÊlonych
w art. 91 § 1 zdanie pierwsze, w trybie okreÊlonym
w art. 91 § 8.

§ 2. Do asesorów sàdowych, którym powierzono
pe∏nienie czynnoÊci s´dziowskich, stosuje si´ przepisy
dotyczàce s´dziów, z wyjàtkiem art. 66, art. 68 § 2,
art. 69—75, art. 77 § 1—5 i § 7, art. 91 § 1—4 i § 9—11,
art. 98 oraz art. 102.

Rozdzia∏ 2

Aplikacja sàdowa

Art. 137. Aplikacj´ sàdowà prowadzi si´ na zasa-
dach okreÊlonych w przepisach niniejszego rozdzia∏u.

Art. 138. § 1. Aplikacja sàdowa polega na zaznajo-
mieniu si´ z czynnoÊciami s´dziego, sekretariatów sà-
dowych oraz uzyskaniu wiedzy potrzebnej do zajmo-
wania stanowiska s´dziego.

§ 2. Aplikacja obejmuje zaj´cia seminaryjne i prak-
tyk´.

Art. 139. § 1. Aplikacj´ sàdowà prowadzà prezesi
sàdów apelacyjnych dla okr´gu apelacji. 

§ 2. Zaj´cia seminaryjne mogà byç prowadzone
tak˝e dla dwóch lub wi´kszej liczby okr´gów apelacji. 

§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 2, zaj´cia
organizowane sà przez prezesa jednego z sàdów ape-
lacyjnych, którego aplikanci biorà udzia∏ w tych zaj´-
ciach, lub przez Ministra SprawiedliwoÊci.

§ 4. W uzasadnionych przypadkach prezes sàdu
apelacyjnego mo˝e powierzyç prowadzenie zaj´ç apli-
kacji sàdowej prezesowi sàdu okr´gowego w grani-
cach jego w∏aÊciwoÊci.

Art. 140. § 1. Aplikacja sàdowa trwa trzy lata.

§ 2. W trakcie aplikacji aplikant sk∏ada kolokwium
z dziedziny prawa, która by∏a przedmiotem zaj´ç semi-
naryjnych w okresie poprzedzajàcym kolokwium.

§ 3. W miesiàcu poprzedzajàcym up∏yw okresu
aplikacji aplikant sk∏ada egzamin s´dziowski. W razie
niedostatecznego wyniku egzaminu, aplikant mo˝e
przystàpiç jeden raz do ponownego jego sk∏adania,
w ciàgu roku od dnia egzaminu poprzedniego. 

§ 4. Zezwolenia na zdawanie egzaminu w póêniej-
szym terminie od przewidzianego w § 3 mo˝na udzie-
liç w razie stwierdzenia okolicznoÊci uniemo˝liwiajà-
cych przystàpienie do egzaminu w tym terminie. Ze-
zwolenia udziela prezes sàdu okr´gowego.
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Rozdzia∏ 3

Aplikanci sàdowi

Art. 141. § 1. Aplikantem sàdowym mo˝e byç mia-
nowany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe∏ni

praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru, 
3) ukoƒczy∏ wy˝sze studia prawnicze w Polsce i uzyska∏

tytu∏ magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4) zosta∏ zakwalifikowany na aplikacj´ przez komisj´

egzaminacyjnà po przeprowadzeniu konkursu,
o którym mowa w art. 142 § 3.

§ 2. Aplikant sàdowy mo˝e odbywaç aplikacj´ w ra-
mach stosunku pracy albo poza stosunkiem pracy
(aplikant sàdowy pozaetatowy).

Art. 142. § 1. Stosunek pracy z aplikantem sàdo-
wym nawiàzuje si´ na podstawie mianowania na czas
okreÊlony, oznaczony w akcie mianowania.

§ 2. Aplikanta sàdowego mianuje i zwalnia prezes
sàdu apelacyjnego.

§ 3. Mianowanie aplikanta sàdowego nast´puje po
przeprowadzeniu konkursu przez prezesa sàdu apela-
cyjnego.

§ 4. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, tryb przeprowadzania konkursu, o którym
mowa w § 3, uwzgl´dniajàc zakres wiedzy podlegajà-
cej sprawdzeniu w trakcie konkursu, pisemnà i ustnà
form´ etapów konkursu oraz system punktowy ocen
konkursowych. 

Art. 143. § 1. Prezes sàdu apelacyjnego, mianujàc
aplikanta sàdowego w okr´gu danego sàdu okr´gowe-
go, jednoczeÊnie, na wniosek prezesa sàdu okr´gowe-
go, przydziela aplikanta do okreÊlonego sàdu rejono-
wego. W toku aplikacji aplikant sàdowy mo˝e byç skie-
rowany, zgodnie z harmonogramem aplikacji, do inne-
go sàdu, ni˝ wynika to z przydzielenia.

§ 2. Przed podj´ciem obowiàzków aplikant sàdowy
sk∏ada Êlubowanie wobec prezesa sàdu apelacyjnego
wed∏ug nast´pujàcej roty:

„Âlubuj´ uroczyÊcie, sumiennie wype∏niaç obo-
wiàzki aplikanta sàdowego, w post´powaniu kiero-
waç si´ zasadami godnoÊci i uczciwoÊci oraz do-
chowaç tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej.”; sk∏a-
dajàcy Êlubowanie mo˝e dodaç na koƒcu zwrot:
„Tak mi dopomó˝ Bóg.”

Art. 144. § 1. Mianowanie aplikanta wygasa, je˝eli
osoba mianowana nie podejmuje wykonywania obo-
wiàzków w terminie okreÊlonym w akcie mianowania,
bez usprawiedliwionej przyczyny.

§ 2. Zwolnienie aplikanta nast´puje, po uprzednim
trzymiesi´cznym wypowiedzeniu, je˝eli aplikant:
1) zrzek∏ si´ stanowiska,
2) nie czyni post´pów w toku aplikacji, a w szczegól-

noÊci — je˝eli uzyska∏ dwie negatywne opinie pa-

tronów lub nie uzyska∏ pozytywnej oceny z kolo-
kwium,

3) ra˝àco narusza obowiàzki aplikanta sàdowego,

4) zosta∏ uznany za trwale niezdolnego do pe∏nienia
obowiàzków aplikanta.

§ 3. Zwolnienie aplikanta z przyczyn, o których mo-
wa w § 2 pkt 2 i 3, nast´puje na wniosek kolegium sà-
du okr´gowego.

Art. 145. § 1. Prezes sàdu apelacyjnego mianuje
aplikanta sàdowego pozaetatowego na zasadach okre-
Êlonych w art. 141 § 1, art. 142 § 2 i 3 i art. 143 § 1. Mia-
nowanie aplikanta pozaetatowego nie powoduje na-
wiàzania stosunku pracy.

§ 2. Do aplikantów sàdowych pozaetatowych sto-
suje si´ odpowiednio przepisy art. 143 § 2 i art. 144 § 1.

§ 3. Prezes sàdu apelacyjnego, na wniosek prezesa
sàdu okr´gowego, odwo∏uje mianowanie aplikanta sà-
dowego pozaetatowego, je˝eli:

1) zrezygnuje on z odbywania aplikacji,

2) nie czyni post´pów w toku aplikacji, a w szczególno-
Êci — je˝eli uzyska∏ dwie negatywne opinie patro-
nów lub nie uzyska∏ pozytywnej oceny z kolokwium,

3) ra˝àco narusza obowiàzki aplikanta,

4) zosta∏ uznany za trwale niezdolnego do pe∏nienia
obowiàzków aplikanta.

Art. 146. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia:

1) obowiàzki zwiàzane z zajmowaniem stanowiska
aplikanta, uwzgl´dniajàc wykorzystanie czasu
przeznaczonego na zaj´cia seminaryjne i praktyk´,
oraz zasady dyscypliny pracy, 

2) organizacj´ aplikacji sàdowej, uwzgl´dniajàc za-
kres wiedzy teoretycznej i praktyki niezb´dnej do
sprawowania urz´du s´dziowskiego, 

3) zakres egzaminu s´dziowskiego, sk∏ad komisji eg-
zaminacyjnej i sposób powo∏ywania jej cz∏onków,
tryb post´powania komisji egzaminacyjnej —
uwzgl´dniajàc zakres odbytej aplikacji, pisemnà
i ustnà form´ egzaminu, istotnà wag´ przyczyn
ustalania terminu póêniejszego zdawania egzami-
nu, kwalifikacje cz∏onków komisji egzaminacyjnej,
zasad´ poprawnoÊci przebiegu i rzetelnoÊci ocen
egzaminacyjnych, wysokoÊç wynagrodzenia
cz∏onków komisji egzaminacyjnej, uwzgl´dniajàc
zakres i nak∏ad ich pracy w trakcie egzaminu.

DZIA¸ IV

Referendarze sàdowi, pracownicy sàdów,
kuratorzy sàdowi, ∏awnicy

oraz organy pomocnicze sàdów

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 147. § 1. Do wykonywania okreÊlonych w usta-
wach czynnoÊci nale˝àcych do sàdów w zakresie
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ochrony prawnej, a w szczególnoÊci post´powania
w sprawach zwiàzanych z prowadzeniem ksiàg wieczy-
stych i rejestrów sàdowych, w sàdach rejonowych za-
trudniani sà referendarze sàdowi.

§ 2. W sàdach dzia∏ajà kuratorzy sàdowi (kuratorzy
rodzinni i kuratorzy dla doros∏ych), którzy stanowià
s∏u˝b´ kuratorskà i wykonujà czynnoÊci o charakterze
wychowawczo-resocjalizacyjnym i profilaktycznym
oraz inne czynnoÊci okreÊlone w przepisach szczegól-
nych.

§ 3. W sàdach sà zatrudniani urz´dnicy i inni pra-
cownicy sàdowi.

§ 4. W sàdach mogà byç zatrudniani asystenci s´-
dziów.

Art. 148. § 1. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze zarzàdzenia, organizacj´ i zakres dzia∏ania se-
kretariatów sàdowych oraz innych dzia∏ów administra-
cji sàdowej, a tak˝e kategorie pracowników sàdowych
obowiàzanych do noszenia stroju urz´dowego lub
oznak i warunki ich przydzia∏u.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e okreÊliç, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb dokony-
wania okresowych ocen kwalifikacyjnych kuratorów,
referendarzy sàdowych, asystentów s´dziów, urz´dni-
ków oraz innych pracowników sàdowych. W rozporzà-
dzeniu nale˝y okreÊliç terminy dokonywania ocen,
sposób ich wyra˝ania i podawania do wiadomoÊci
osobom ocenianym oraz uwzgl´dniç prawo osób oce-
nianych do kwestionowania dokonanych ocen.

Rozdzia∏ 2

Referendarze sàdowi

Art. 149. § 1. Na stanowisko referendarza sàdowe-
go mo˝e byç mianowany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe∏ni
praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukoƒczy∏ wy˝sze studia prawnicze w Polsce i uzy-
ska∏ tytu∏ magistra lub zagraniczne uznane w Pol-
sce, 

4) ukoƒczy∏ 24 lata,

5) odby∏ aplikacj´ referendarskà i z∏o˝y∏ egzamin refe-
rendarski albo odby∏ aplikacj´ sàdowà, prokurator-
skà, notarialnà, adwokackà lub radcowskà i z∏o˝y∏
odpowiedni egzamin, albo z∏o˝y∏ egzamin referen-
darski.

§ 2. Aplikacja referendarska trwa rok i koƒczy si´
egzaminem referendarskim.

Art. 150. § 1. Stosunek pracy z referendarzem sàdo-
wym nawiàzuje si´ na podstawie mianowania, z dniem
okreÊlonym w akcie mianowania.

§ 2. Referendarza sàdowego mianuje i rozwiàzuje
z nim stosunek pracy Minister SprawiedliwoÊci na
wniosek prezesa sàdu okr´gowego. Prezes sàdu okr´-
gowego przed wystàpieniem z wnioskiem o mianowa-

nie referendarza sàdowego zasi´ga informacji o kan-
dydacie z Krajowego Rejestru Karnego. 

§ 3. Przed podj´ciem pracy referendarz sàdowy
sk∏ada Êlubowanie wobec prezesa sàdu okr´gowego
wed∏ug nast´pujàcej roty:

„Âlubuj´ uroczyÊcie na powierzonym mi stanowi-
sku referendarza sàdowego s∏u˝yç wiernie Rzeczy-
pospolitej Polskiej, sumiennie i starannie wykony-
waç obowiàzki urz´dowe, przestrzegaç prawa, kie-
rowaç si´ zasadami godnoÊci i uczciwoÊci oraz do-
chowaç tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej.”; sk∏a-
dajàcy Êlubowanie mo˝e dodaç na koƒcu zwrot:
„Tak mi dopomó˝ Bóg.”

§ 4. Referendarz sàdowy w zakresie wykonywa-
nych obowiàzków jest niezale˝ny.

§ 5. Rozwiàzanie stosunku pracy z referendarzem
sàdowym mo˝e nastàpiç w drodze wypowiedzenia
w razie:

1) otrzymania ujemnej oceny kwalifikacyjnej, potwier-
dzonej ponownà ujemnà ocenà, dokonanà nie
wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 3 miesi´cy,

2) zniesienia sàdu lub jego reorganizacji, powodujàcej
utrat´ mo˝liwoÊci dalszego zatrudnienia referen-
darza sàdowego, 

3) uznania przez lekarza orzecznika Zak∏adu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych za trwale niezdolnego do pe∏nie-
nia obowiàzków referendarza sàdowego,

4) nabycia prawa do emerytury.

§ 6. W razie rozwiàzania stosunku pracy z referen-
darzem sàdowym na podstawie § 5 pkt 2, w okresie
mi´dzy ustaniem zatrudnienia w likwidowanym lub re-
organizowanym sàdzie a podj´ciem pracy lub dzia∏al-
noÊci gospodarczej, referendarzowi przys∏uguje
Êwiadczenie pieni´˝ne ze Êrodków bud˝etu paƒstwa
przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, obliczone jak
ekwiwalent pieni´˝ny za urlop wypoczynkowy; Êwiad-
czenie to nie przys∏uguje referendarzowi sàdowemu
mianowanemu, który naby∏ prawo do emerytury.

§ 7. Referendarz sàdowy mo˝e wypowiedzieç sto-
sunek pracy.

§ 8. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiàce.

§ 9. Stosunek pracy z referendarzem sàdowym mo-
˝e byç rozwiàzany za porozumieniem stron.

§ 10. W razie utraty obywatelstwa polskiego stosu-
nek pracy z referendarzem rozwiàzuje si´ bez wypo-
wiedzenia. Stosunek pracy z referendarzem mo˝e byç
rozwiàzany bez wypowiedzenia z przyczyn okreÊlo-
nych w art. 53 Kodeksu pracy.

Art. 151. § 1. Wynagrodzenie zasadnicze referenda-
rza sàdowego wynosi 75% wynagrodzenia zasadnicze-
go w stawce podstawowej s´dziego sàdu rejonowego,
powi´kszone o nale˝nà sk∏adk´ z tytu∏u ubezpieczenia
spo∏ecznego. Po siedmiu latach pracy na stanowisku
referendarza sàdowego wynagrodzenie zasadnicze
podwy˝sza si´ do wysokoÊci 75% wynagrodzenia za-
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sadniczego w stawce pierwszej awansowej s´dziego
sàdu rejonowego, powi´kszone o nale˝nà sk∏adk´ z ty-
tu∏u ubezpieczenia spo∏ecznego, a po dalszych siedmiu
latach pracy — do wysokoÊci 75% wynagrodzenia za-
sadniczego w drugiej stawce awansowej s´dziego sà-
du rejonowego, powi´kszone o nale˝nà sk∏adk´ z tytu-
∏u ubezpieczenia spo∏ecznego.

§ 2. Do referendarzy sàdowych stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 45 § 1, art. 47, art. 87—89, art. 92,
art. 93 oraz art. 97 § 1 i 2.

§ 3. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e delegowaç re-
ferendarza sàdowego, za jego zgodà, do pe∏nienia
czynnoÊci administracyjnych w Ministerstwie Spra-
wiedliwoÊci. W okresie delegowania referendarz sàdo-
wy ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego przy-
s∏ugujàcego na jego stanowisku oraz dodatku za d∏u-
goletnià prac´. Przepisy art. 77 § 1 i 6 oraz art. 78 § 3
stosuje si´ odpowiednio.

§ 4. Za naruszenie swoich obowiàzków, w tym za
oczywistà i ra˝àcà obraz´ przepisów prawa i uchybie-
nie godnoÊci stanowiska, referendarz sàdowy ponosi
odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà.

§ 5. Karami dyscyplinarnymi sà:

1) nagana,

2) nagana z ostrze˝eniem,

3) nagana z obni˝eniem wynagrodzenia zasadniczego
o 10% na okres dwóch lat,

4) wydalenie z pracy.

§ 6. W sprawach dyscyplinarnych referendarzy
orzekajà komisje dyscyplinarne.

§ 7. Komisje dyscyplinarne powo∏ujà prezesi sà-
dów okr´gowych do rozpatrywania w pierwszej instan-
cji spraw dyscyplinarnych referendarzy zatrudnionych
w okr´gu sàdowym.

§ 8. Minister SprawiedliwoÊci powo∏uje komisj´
dyscyplinarnà do rozpatrywania spraw dyscyplinar-
nych referendarzy w drugiej instancji.

§ 9. Do sk∏adu komisji dyscyplinarnych, o których
mowa w § 6 i 7, powo∏uje si´ referendarzy.

§ 10. Za przewinienia mniejszej wagi referendarz
ponosi odpowiedzialnoÊç porzàdkowà. Karà porzàdko-
wà wymierzanà przez prezesa sàdu rejonowego jest
upomnienie.

§ 11. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do
odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej i porzàdkowej refe-
rendarzy stosuje si´ odpowiednio przepisy o odpowie-
dzialnoÊci dyscyplinarnej i porzàdkowej urz´dników
paƒstwowych mianowanych.

Art. 152. § 1. Referendarze sàdowi zatrudnieni
w sàdach rejonowych na obszarze tego samego sàdu
okr´gowego co najmniej raz w roku odbywajà zebranie
referendarzy sàdowych okr´gu. 

§ 2. Zebranie referendarzy sàdowych okr´gu zaj-
muje stanowisko we wszystkich sprawach istotnych

dla wykonywania zadaƒ przez referendarzy sàdowych,
wybiera na okres kadencji przedstawiciela, reprezentu-
je referendarzy sàdowych okr´gu wobec organów sà-
du okr´gowego. Przewodniczàcym zebrania referen-
darzy sàdowych okr´gu jest referendarz sàdowy naj-
starszy wiekiem. 

§ 3. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do
referendarzy sàdowych stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy o pracownikach sàdów i prokuratury.

Art. 153. § 1. Aplikantem referendarskim mo˝e byç
ten, kto spe∏nia warunki okreÊlone w art. 149 § 1 
pkt 1—3.

§ 2. Aplikanta referendarskiego mianuje i zwalnia
prezes sàdu okr´gowego.

§ 3. Wraz z mianowaniem prezes sàdu okr´gowego
przydziela aplikanta referendarskiego do sàdu rejono-
wego, w którym odbywaç b´dzie aplikacj´.

§ 4. Aplikanta referendarskiego zwalnia si´, je˝eli:

1) zrezygnowa∏ z odbywania aplikacji,

2) nie spe∏nia warunków przystàpienia do egzaminu
referendarskiego,

3) uzyska∏ z egzaminu referendarskiego ocen´ niedo-
statecznà albo nie przystàpi∏ do egzaminu w termi-
nie i nie uzyska∏ zgody na jego zdawanie w termi-
nie póêniejszym.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do
aplikantów referendarskich stosuje si´ odpowiednio
przepisy ustawy o pracownikach sàdów i prokuratury.

§ 6. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, organizacj´ aplikacji referendarskiej,
przebieg egzaminu, sk∏ad komisji egzaminacyjnej,
sposób powo∏ywania jej cz∏onków i post´powania ko-
misji egzaminacyjnej, uwzgl´dniajàc zakres wiedzy
teoretycznej i praktyki niezb´dnej do wykonywania
obowiàzków referendarza, pisemnà i ustnà form´ eg-
zaminu, dopuszczalnoÊç jednokrotnego poprawiania
niepomyÊlnego egzaminu, istotnà wag´ przyczyn
ustalania terminu póêniejszego zdawania egzaminu,
kwalifikacje cz∏onków komisji egzaminacyjnej oraz za-
sad´ poprawnoÊci przebiegu i rzetelnoÊci ocen egza-
minacyjnych.

§ 7. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wysokoÊç wynagrodzenia cz∏on-
ków komisji egzaminacyjnych, uwzgl´dniajàc zakres
i nak∏ad ich pracy w trakcie egzaminu.

Rozdzia∏ 3

Kuratorzy sàdowi

Art. 154. § 1. Kuratorzy sàdowi pe∏nià swoje czyn-
noÊci zawodowo (kuratorzy zawodowi) albo spo∏ecznie
(kuratorzy spo∏eczni).

§ 2. Zasady organizacji s∏u˝by kuratorskiej i wyko-
nywania obowiàzków przez kuratorów sàdowych oraz
status kuratorów sàdowych okreÊla odr´bna ustawa.
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Rozdzia∏ 4

Asystenci s´dziów

Art. 155. § 1. Asystent s´dziego wykonuje samo-
dzielnie czynnoÊci administracji sàdowej oraz czynno-
Êci przygotowania spraw sàdowych do ich rozpozna-
nia.

§ 2. Na stanowisku asystenta s´dziego mo˝e byç
zatrudniony ten, kto: 

1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzy-
sta z pe∏ni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru, 

3) ukoƒczy∏ wy˝sze studia prawnicze w Polsce i uzy-
ska∏ tytu∏ magistra lub zagraniczne uznane w Pol-
sce,

4) ukoƒczy∏ 24 lata, 

5) przepracowa∏ rok na stanowisku praktykanta.

§ 3. Przed zatrudnieniem asystenta s´dziego prezes
sàdu zasi´ga informacji o kandydacie z Krajowego Re-
jestru Karnego.

§ 4. Asystentowi s´dziego przys∏uguje wynagro-
dzenie zasadnicze. Poza tym do asystentów s´dziego
stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o pracownikach sàdów i prokuratury (Dz. U. Nr 162,
poz. 1125).

§ 5. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owy zakres i sposób wykonywa-
nia czynnoÊci przez asystentów s´dziów, majàc na
uwadze zasady sprawnoÊci, racjonalnoÊci, ekonomicz-
nego i szybkiego dzia∏ania, zapewniajàc rzetelne wyko-
nywanie powierzonych zadaƒ.

§ 6. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wysokoÊç wynagrodzenia asysten-
tów s´dziów, uwzgl´dniajàc poziom wynagrodzeƒ s´-
dziów, referendarzy sàdowych i urz´dników sàdo-
wych oraz zasad´ ró˝nicowania wynagrodzenia asy-
stentów s´dziów w zale˝noÊci od tego, czy zatrudnie-
ni sà w sàdzie rejonowym, okr´gowym czy apelacyj-
nym.

§ 7. Asystent s´dziego po przepracowaniu szeÊciu
lat na tym stanowisku mo˝e zg∏osiç prezesowi prze∏o-
˝onego sàdu apelacyjnego zamiar przystàpienia do
egzaminu s´dziowskiego. W takim przypadku asy-
stent s´dziego dopuszczany jest do egzaminu s´-
dziowskiego w najbli˝szym terminie przewidzianym
dla aplikantów sàdowych. Art. 140 § 3 i 4 stosuje si´
odpowiednio.

Rozdzia∏ 5

Urz´dnicy i inni pracownicy sàdowi

Art. 156. Zasady zatrudniania urz´dników i innych
pracowników sàdowych oraz ich obowiàzki i prawa
okreÊlajà odr´bne przepisy. 

Rozdzia∏ 6

Biegli sàdowi i t∏umacze przysi´gli

Art. 157. § 1. Prezes sàdu okr´gowego ustanawia
bieg∏ych sàdowych oraz t∏umaczy przysi´g∏ych i pro-
wadzi ich listy.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, tryb ustanawiania bieg∏ych sàdowych
i t∏umaczy przysi´g∏ych, pe∏nienia przez nich czynno-
Êci, zwalniania ich z funkcji oraz zasady i wysokoÊç wy-
nagrodzeƒ t∏umaczy. W tym samym trybie Minister
SprawiedliwoÊci mo˝e równie˝ okreÊlaç zasady powo-
∏ywania i dzia∏ania zespo∏ów bieg∏ych sàdowych i t∏u-
maczy przysi´g∏ych.

Rozdzia∏ 7

¸awnicy

Art. 158. § 1. ¸awnikiem mo˝e byç wybrany ten,
kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe∏ni
praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukoƒczy∏ 30 lat,

4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandy-
dowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczy∏ 65 lat. 

§ 2. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pra-
cy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych ∏awnikiem powinna byç
wybrana osoba wykazujàca szczególnà znajomoÊç
spraw pracowniczych oraz celów ubezpieczenia i po-
trzeb osób ubezpieczonych.

Art. 159. § 1. ¸awnikami nie mogà byç:

1) osoby zatrudnione w sàdach powszechnych i in-
nych sàdach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzàce w sk∏ad organów, od których
orzeczenia mo˝na ˝àdaç skierowania sprawy na
drog´ post´powania sàdowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujàce
stanowiska zwiàzane ze Êciganiem przest´pstw
i wykroczeƒ,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) ˝o∏nierze w czynnej s∏u˝bie wojskowej,

8) funkcjonariusze S∏u˝by Wi´ziennej.

§ 2. Nie mo˝na byç ∏awnikiem jednoczeÊnie w wi´-
cej ni˝ jednym sàdzie.

Art. 160. § 1. ̧ awników do sàdów okr´gowych oraz
do sàdów rejonowych wybierajà rady gmin, których
obszar jest obj´ty w∏aÊciwoÊcià tych sàdów — w g∏o-
sowaniu tajnym.
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§ 2. Wybory przygotowujà gminy jako zadanie zle-
cone z zakresu administracji rzàdowej.

Art. 161. § 1. Liczb´ ∏awników wybieranych przez
poszczególne rady gmin do wszystkich sàdów dzia∏ajà-
cych na obszarze w∏aÊciwoÊci sàdu okr´gowego,
w tym tak˝e liczb´ ∏awników do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych, usta-
la kolegium sàdu okr´gowego; liczb´ ∏awników do po-
szczególnych sàdów rejonowych ustala si´ po zasi´-
gni´ciu opinii prezesów tych sàdów.

§ 2. Prezes sàdu okr´gowego podaje liczb´ ∏awni-
ków do wiadomoÊci poszczególnym radom gmin naj-
póêniej na trzydzieÊci dni przed up∏ywem terminu zg∏a-
szania kandydatów.

Art. 162. § 1. Kandydatów na ∏awników zg∏aszajà
radom gmin prezesi sàdów, stowarzyszenia, organiza-
cje i zwiàzki zawodowe, zarejestrowane na podstawie
przepisów prawa, oraz co najmniej dwudziestu pi´ciu
obywateli majàcych czynne prawo wyborcze, zamiesz-
kujàcych stale na danym terenie, w terminie do dnia
31 lipca ostatniego roku kadencji, w trybie, który okre-
Êli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Kandydatów na ∏awników do orzekania w spra-
wach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych
zg∏aszajà w równej liczbie terenowe organy admini-
stracji rzàdowej, zwiàzki zawodowe oraz organizacje
pracodawców.

§ 3. O kandydatach na ∏awników rady gmin zasi´-
gajà informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz od
w∏aÊciwych organów Policji.

Art. 163. § 1. Wybory ∏awników odbywajà si´ naj-
póêniej w paêdzierniku roku kalendarzowego, w któ-
rym up∏ywa kadencja dotychczasowych ∏awników.

§ 2. Przed przystàpieniem do wyborów rada gminy
powo∏uje zespó∏, który przedstawia radzie gminy na
sesji swojà opini´ o zg∏oszonych kandydatach.

Art. 164. § 1. List´ wybranych ∏awników wraz z do-
tyczàcymi ich danymi rady gmin, które dokona∏y ich
wyboru, przesy∏ajà prezesom w∏aÊciwych sàdów, naj-
póêniej do koƒca listopada. SpoÊród ∏awników znajdu-
jàcych si´ na tej liÊcie rady gmin wskazujà ∏awników
wybranych do orzekania w sprawach z zakresu prawa
pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych, wymieniajàc oddziel-
nie ∏awników spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez
terenowe organy administracji rzàdowej oraz przez
zwiàzki zawodowe.

§ 2. Prezes sàdu wr´cza ∏awnikom zawiadomienie
o wyborze i odbiera od nich Êlubowanie wed∏ug roty
ustalonej dla s´dziów, z odpowiednià zmianà.

§ 3. Po odebraniu Êlubowania prezes sàdu wpisuje
∏awnika na list´ ∏awników, którzy mogà byç wyznacza-
ni do orzekania, i wydaje mu legitymacj´.

Art. 165. § 1. Kadencja ∏awników sàdów okr´go-
wych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe na-
st´pujàce po roku, w którym dokonano wyborów, jed-

nak mandat ∏awnika wybranego dodatkowo wygasa
z up∏ywem kadencji ogó∏u ∏awników.

§ 2. Po up∏ywie kadencji ∏awnik mo˝e braç udzia∏ je-
dynie w rozpoznawaniu sprawy rozpocz´tej wczeÊniej
z jego udzia∏em, do czasu jej zakoƒczenia.

Art. 166. § 1. Mandat ∏awnika wygasa w razie orze-
czenia prawomocnym wyrokiem pozbawienia go praw
publicznych. WygaÊni´cie mandatu z tego powodu
stwierdza rada gminy, która wybra∏a ∏awnika.

§ 2. Rada gminy, która wybra∏a ∏awnika, mo˝e go
odwo∏aç na wniosek prezesa w∏aÊciwego sàdu, w ra-
zie:

1) skazania go prawomocnym wyrokiem w przypadku
innym ni˝ okreÊlony w § 1,

2) niewykonywania obowiàzków ∏awnika,

3) zachowania godzàcego w powag´ sàdu,

4) niezdolnoÊci do wykonywania obowiàzków ∏awni-
ka.

§ 3. Przed up∏ywem kadencji mandat ∏awnika wy-
gasa z dniem dor´czenia mu zawiadomienia prezesa
sàdu o skreÊleniu z listy ∏awników wskutek zrzeczenia
si´ mandatu z wa˝nych przyczyn lub odwo∏ania ∏awni-
ka przez rad´ gminy.

Art. 167. § 1. W czasie trwania kadencji nie powo-
∏uje si´ ∏awnika do pe∏nienia obowiàzków w razie ujaw-
nienia okolicznoÊci, które nie pozwala∏y na jego wybór,
oraz w razie wszcz´cia post´powania karnego przeciw-
ko ∏awnikowi, do czasu prawomocnego rozstrzygni´-
cia sprawy.

§ 2. W razie zniesienia sàdu, oÊrodka zamiejscowe-
go lub wydzia∏u zamiejscowego — ∏awnicy tych jedno-
stek stajà si´ ∏awnikami sàdów, które przejmujà kom-
petencje zniesionych jednostek.

Art. 168. W razie potrzeby, zw∏aszcza z powodu
zmniejszenia si´ w czasie kadencji liczby ∏awników, ra-
da gminy na wniosek prezesa sàdu okr´gowego doko-
nuje uzupe∏nienia listy, wybierajàc nowych ∏awników
w sposób okreÊlony w ustawie.

Art. 169. § 1. W zakresie orzekania ∏awnicy sà nie-
zawiÊli i podlegajà tylko Konstytucji oraz ustawom.

§ 2. ¸awnik nie mo˝e przewodniczyç na rozprawie
i naradzie ani te˝ wykonywaç czynnoÊci s´dziego poza
rozprawà, chyba ˝e ustawy stanowià inaczej.

Art. 170. § 1. ¸awnik mo˝e byç wyznaczony do
udzia∏u w rozprawach do dwunastu dni w ciàgu roku;
liczba tych dni mo˝e byç zwi´kszona przez prezesa sà-
du tylko z wa˝nych przyczyn, a zw∏aszcza w przypadku
koniecznoÊci zakoƒczenia rozprawy z udzia∏em tego
∏awnika.

§ 2. Do udzia∏u w rozprawie w sprawach z zakresu
prawa pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych prezes sàdu
wyznacza jednego ∏awnika wybranego spoÊród kandy-
datów zg∏oszonych przez terenowy organ administra-
cji rzàdowej i jednego ∏awnika wybranego spoÊród
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kandydatów zg∏oszonych przez zwiàzki zawodowe oraz
organizacje pracodawców.

§ 3. Wyznaczajàc ∏awnika do udzia∏u w rozprawie,
zawiadamia si´ o tym jednoczeÊnie pracodawc´ za-
trudniajàcego ∏awnika.

Art. 171. § 1. Prezes sàdu mo˝e wyznaczyç ∏awnika
dodatkowego do rozprawy, je˝eli istnieje prawdopodo-
bieƒstwo, ̋ e b´dzie ona trwaç czas d∏u˝szy. W razie po-
trzeby mo˝na wyznaczyç dwóch ∏awników dodatko-
wych; w takim razie nale˝y wskazaç kolejnoÊç, w której
b´dà oni wst´powaç do udzia∏u w naradzie i g∏osowa-
niu.

§ 2. ¸awnik dodatkowy bierze udzia∏ w naradzie
i g∏osowaniu, je˝eli jeden z ∏awników nie mo˝e uczest-
niczyç w sk∏adzie sàdu.

Art. 172. § 1. Pracodawca zatrudniajàcy ∏awnika
jest obowiàzany zwolniç go od pracy na czas pe∏nienia
czynnoÊci w sàdzie.

§ 2. Za czas zwolnienia od pracy ∏awnik zachowuje
prawo do Êwiadczeƒ wynikajàcych ze stosunku pracy,
z wyjàtkiem prawa do wynagrodzenia.

§ 3. ¸awnik, za czas zwolnienia od pracy, w zwiàzku
z wykonywaniem czynnoÊci w sàdzie otrzymuje rów-
nowartoÊç utraconego wynagrodzenia za prac´ w wy-
sokoÊci ustalanej jak ekwiwalent za urlop wypoczynko-
wy.

§ 4. ¸awnik, który nie pozostaje w stosunku pracy,
za czas wykonywania czynnoÊci w sàdzie otrzymuje re-
kompensat´ pieni´˝nà.

§ 5. Koszty wyp∏aty ∏awnikom równowartoÊci utra-
conego wynagrodzenia oraz rekompensaty, o których
mowa w § 3 i 4, ponosi Skarb Paƒstwa.

§ 6. Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wysokoÊç rekompensaty pieni´˝nej, o której mowa
w § 4, uwzgl´dniajàc poziom Êwiadczeƒ przys∏u-
gujàcych pracownikom delegowanym do pe∏nie-
nia obowiàzków poza sta∏ym miejscem s∏u˝bo-
wym,

2) sposób dokumentowania wysokoÊci utraconego
przez ∏awnika wynagrodzenia, o którym mowa
w § 5.

Art. 173. ¸awnicy zamieszkali poza siedzibà sàdu
otrzymujà diety oraz zwrot kosztów przejazdu i nocle-
gu wed∏ug zasad ustalonych w tym zakresie dla s´-
dziów.

Art. 174. § 1. Nale˝noÊci, o których mowa w art. 172
§ 5 i art. 173, przyznaje prezes w∏aÊciwego sàdu.

§ 2. Od decyzji prezesa sàdu rejonowego przys∏u-
guje odwo∏anie do prezesa sàdu okr´gowego, a gdy
decyzj´ w pierwszej instancji wyda∏ prezes sàdu okr´-
gowego lub prezes sàdu apelacyjnego — do Ministra
SprawiedliwoÊci.

Art. 175. § 1. ¸awnicy ka˝dego sàdu wybierajà ze
swego grona rad´ ∏awniczà, jej przewodniczàcego i za-
st´pców.

§ 2. Do zadaƒ rady ∏awniczej nale˝y w szczególno-
Êci podnoszenie poziomu pracy ∏awników i ich repre-
zentowanie oraz pobudzanie dzia∏alnoÊci wychowaw-
czej ∏awników w spo∏eczeƒstwie.

§ 3. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e okreÊliç, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zadania rady ∏awni-
czej oraz jej organizacj´ i sposób dzia∏ania.

DZIA¸ V

Finansowanie dzia∏alnoÊci sàdów
powszechnych

Rozdzia∏ 1

Bud˝et sàdownictwa

Art. 176. § 1. Dochody i wydatki sàdów powszech-
nych stanowià w bud˝ecie paƒstwa odr´bnà cz´Êç, wy-
odr´bnionà w projekcie ustawy bud˝etowej.

§ 2. Finansowanie zadaƒ sàdów powszechnych
wspierane jest ze Êrodków specjalnych tworzonych na
podstawie odr´bnych ustaw.

Art. 177. § 1. Dysponentem cz´Êci bud˝etowej od-
powiadajàcej sàdom powszechnym jest Minister Spra-
wiedliwoÊci.

§ 2. Dyrektor sàdu apelacyjnego wykonuje zadania
i kompetencje dysponowania bud˝etem sàdów na ob-
szarze apelacji oraz sprawuje kontrol´ gospodarki fi-
nansowej i gospodarowania mieniem Skarbu Paƒstwa
przez te sàdy.

§ 3. Dyrektorowi sàdu apelacyjnego podlega Od-
dzia∏ Finansowo-Kontrolny, dzia∏ajàcy w sàdzie apela-
cyjnym, s∏u˝àcy wykonywaniu zadaƒ dyrektora sàdu
apelacyjnego, okreÊlonych w § 2.

§ 4. W zakresie, o którym mowa w § 2, dyrektor sà-
du apelacyjnego podlega bezpoÊrednio Ministrowi
SprawiedliwoÊci, dyrektor sàdu okr´gowego podlega
dyrektorowi sàdu apelacyjnego, a kierownik finanso-
wy sàdu rejonowego podlega dyrektorowi danego sà-
du okr´gowego.

Art. 178. § 1. Projekty planów finansowych oraz
plany finansowe dla sàdów w obszarze apelacji opra-
cowujà dyrektorzy sàdów apelacyjnych na podstawie
projektów przygotowanych przez dyrektorów sàdów
okr´gowych, prezesów sàdów rejonowych lub kierow-
ników finansowych sàdów rejonowych w razie ich po-
wo∏ania, wed∏ug zasad okreÊlonych w przepisach o fi-
nansach publicznych.

§ 2. Projekty, o których mowa w § 1, dyrektorzy sà-
dów apelacyjnych przedk∏adajà Krajowej Radzie Sà-
downictwa i Ministrowi SprawiedliwoÊci.

§ 3. Krajowa Rada Sàdownictwa w ciàgu miesiàca
od otrzymania projektu sk∏ada Ministrowi Sprawiedli-
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woÊci wniosek o opracowanie projektu planu docho-
dów i wydatków sàdów powszechnych wraz ze swymi
uwagami i zastrze˝eniami.

§ 4. Projekt planów dochodów i wydatków sàdów
powszechnych sporzàdzony w trybie okreÊlonym
w przepisach § 1—3 Minister SprawiedliwoÊci przeka-
zuje ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów pu-
blicznych w celu w∏àczenia tego projektu do projektu
ustawy bud˝etowej, na zasadach okreÊlonych w art. 83
ust. 2 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).

Rozdzia∏ 2

Gospodarka finansowa sàdów

Art. 179. § 1. Organami kierujàcymi gospodarkà fi-
nansowà sàdów apelacyjnych i sàdów okr´gowych sà
dyrektorzy tych sàdów, a w sàdach rejonowych — pre-
zesi tych sàdów.

§ 2. Je˝eli w sàdzie rejonowym zosta∏ powo∏any
kierownik finansowy, odpowiada on za gospodark´ fi-
nansowà danego sàdu.

§ 3. Dzia∏alnoÊç inwestycyjnà sàdów prowadzà, dla
sàdu apelacyjnego — dyrektor sàdu apelacyjnego,
a dla sàdu okr´gowego i sàdów rejonowych dzia∏ajà-
cych w danym okr´gu sàdowym — dyrektor sàdu okr´-
gowego.

§ 4. Dyrektor sàdu apelacyjnego mo˝e przekazaç
wykonywanie zadaƒ inwestycyjnych dyrektorowi jed-
nego sàdu okr´gowego dla innego sàdu okr´gowego
oraz sàdów rejonowych dzia∏ajàcych w jego okr´gu sà-
dowym.

§ 5. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicz-
nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
zasady prowadzenia gospodarki finansowej i dzia∏al-
noÊci inwestycyjnej sàdów.

DZIA¸ VI

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych,
przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Rozdzia∏ 1

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

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´pujàce zmiany:

1) w art. 461:
a) po § 1 dodaje si´ §11 w brzmieniu: 

„§ 11. Do w∏aÊciwoÊci sàdów rejonowych, bez
wzgl´du na wartoÊç przedmiotu sporu, na-
le˝à sprawy z zakresu prawa pracy o usta-
lenie istnienia stosunku pracy, o uznanie
bezskutecznoÊci wypowiedzenia stosunku
pracy, o przywrócenie do pracy i przywró-
cenie poprzednich warunków pracy lub
p∏acy oraz ∏àcznie z nimi dochodzone rosz-
czenia i o odszkodowanie w przypadku
nieuzasadnionego lub naruszajàcego
przepisy wypowiedzenia oraz rozwiàzania
stosunku pracy, a tak˝e sprawy dotyczàce
kar porzàdkowych i Êwiadectwa pracy oraz
roszczenia z tym zwiàzane.”,

b) po § 21 dodaje si´ § 22 w brzmieniu:
„§ 22. W sprawach, w których nie mo˝na okre-

Êliç w∏aÊciwoÊci sàdu wed∏ug przepisów
paragrafów poprzedzajàcych, jak równie˝
w sprawach, w których ubezpieczony za-
mieszka∏y na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej otrzymuje Êwiadczenie wyp∏aca-
ne przez wyznaczony przez Prezesa Zak∏a-
du Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych wyspecjali-
zowany oddzia∏ tego Zak∏adu albo Biuro
Rent Zagranicznych, w∏aÊciwy jest sàd,
w którego okr´gu ma siedzib´ organ ren-
towy.”;

2) art. 4778 otrzymuje brzmienie:
„Art. 4778. § 1. Do w∏aÊciwoÊci sàdów okr´gowych

nale˝à sprawy z zakresu ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych, z wyjàtkiem
spraw, dla których zastrze˝ona jest
w∏aÊciwoÊç sàdów rejonowych. 

§ 2. Do w∏aÊciwoÊci sàdów rejonowych
nale˝à sprawy:
1) o zasi∏ek chorobowy, wyrów-

nawczy, opiekuƒczy, macierzyƒ-
ski, porodowy, wychowawczy,
pogrzebowy i rodzinny,

2) o Êwiadczenie rehabilitacyjne,
3) o odszkodowanie z tytu∏u wy-

padku przy pracy w gospodar-
stwie rolnym, wypadku w dro-
dze do pracy lub z pracy, wypad-
ku przy pracy lub choroby zawo-
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dowej, wypadku lub choroby za-
wodowej pozostajàcej w zwiàz-
ku ze s∏u˝bà wojskowà, w Policji,
w Urz´dzie Ochrony Paƒstwa,
Stra˝y Granicznej, S∏u˝bie Wi´-
ziennej, Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej i S∏u˝bie Celnej,

4) o ustalenie stopnia niepe∏no-
sprawnoÊci,

5) o prawo do Êwiadczeƒ zdrowot-
nych z powszechnego ubezpie-
czenia zdrowotnego,

6) o Êwiadczenie 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´pujàce zmiany:

1) w art. 65 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ukoƒczy∏ 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 „uni-
wersyteckie” 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´pujàce zmiany:

1) w art. 24 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ukoƒczy∏ 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 „uni-
wersyteckie” zast´puje si´ wyrazem „wy˝sze”.

Art. 183. W ustawie z dnia 20 wrzeÊnia 1984 r. o Sà-
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) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 32 otrzymuje brzmienie:
„Art. 32. Przy powo∏aniu s´dzia Sàdu Najwy˝szego

sk∏ada Êlubowanie wobec Prezydenta we-
d∏ug nast´pujàcej roty:

«Âlubuj´ uroczyÊcie jako s´dzia Sàdu
Najwy˝szego s∏u˝yç wiernie Rzeczypo-
spolitej Polskiej, staç na stra˝y prawa,
obowiàzki s´dziego wype∏niaç sumien-
nie, sprawiedliwoÊç wymierzaç zgodnie
z przepisami prawa, bezstronnie wed∏ug
mego sumienia, dochowaç tajemnicy
paƒstwowej i s∏u˝bowej, a w post´powa-

niu kierowaç si´ zasadami godnoÊci
i uczciwoÊci»; sk∏adajàc Êlubowanie mo˝e
dodaç na koƒcu zwrot: «Tak mi dopomó˝
Bóg.»”;

2) art. 33 otrzymuje brzmienie:
„Art. 33. 1. S´dzia Sàdu Najwy˝szego przechodzi

w stan spoczynku z dniem ukoƒczenia
siedemdziesiàtego roku ˝ycia.

2. S´dzia, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
przejÊç w stan spoczynku, na swój
wniosek, po ukoƒczeniu szeÊçdziesiàte-
go piàtego roku ˝ycia.”;

3) art. 34 otrzymuje brzmienie:
„Art. 34. Prawomocne orzeczenie sàdu dyscypli-

narnego o z∏o˝eniu s´dziego z urz´du oraz
prawomocne orzeczenie przez sàd Êrodka
karnego pozbawienia praw publicznych
lub zakazu zajmowania stanowiska s´-
dziego pociàga za sobà, z mocy prawa,
utrat´ stanowiska s´dziego Sàdu Najwy˝-
szego; stosunek s∏u˝bowy s´dziego wy-
gasa z chwilà uprawomocnienia si´ orze-
czenia.”;

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∏u˝by s´dziow-
skiej” zast´puje si´ wyrazami „z∏o˝enie s´-
dziego z urz´du”,

b) w ust. 2 wyrazy „usuni´cia z zajmowanego sta-
nowiska” 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. Sàdami dyscyplinarnymi w sprawach

dyscyplinarnych s´dziów Sàdu Naj-
wy˝szego sà:
1) w pierwszej instancji — Sàd Najwy˝-

szy w sk∏adzie trzech s´dziów Sàdu
Najwy˝szego,

2) w drugiej instancji — Sàd Najwy˝szy
w sk∏adzie siedmiu s´dziów Sàdu
Najwy˝szego.

2. Do orzekania w sàdzie dyscyplinarnym
uprawnieni sà wszyscy s´dziowie Sàdu
Najwy˝szego, z wyjàtkiem Pierwszego
Prezesa Sàdu Najwy˝szego, Prezesów
Sàdu Najwy˝szego oraz Rzecznika Dys-
cyplinarnego Sàdu Najwy˝szego i jego
zast´pcy.

3. Sk∏ad sàdu dyscyplinarnego wyznacza
Kolegium Sàdu Najwy˝szego w drodze
losowania, z listy s´dziów Sàdu Naj-
wy˝szego; sk∏adowi przewodniczy s´-
dzia najstarszy s∏u˝bà.

4. Rzecznika Dyscyplinarnego Sàdu Naj-
wy˝szego i jego zast´pc´ wybiera Kole-
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gium Sàdu Najwy˝szego na okres 4
lat.”;

6) skreÊla si´ art. 54;

7) w art. 62 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W sprawach okreÊlonych w art. 33 ust. 1,

art. 39, art. 43, art. 45, art. 46 ust. 2—5 i art. 48
do s´dziów Sàdu Najwy˝szego Izby Wojskowej
majà zastosowanie przepisy o s∏u˝bie ˝o∏nierzy
zawodowych oraz przepisy wojskowe.”

Art. 184. W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o roz-
poznawaniu przez sàdy spraw z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeƒ 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 ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych powierza si´ sàdom pracy oraz sàdom
pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych, o których mowa
w ust. 1.”

Art. 185. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o pro-
kuraturze (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´pujàce
zmiany:

1) w art. 11 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Kandydat na stanowisko prokuratora przedk∏a-

da informacj´ z Krajowego Rejestru Karnego,
dotyczàcà jego osoby, i zaÊwiadczenie stwier-
dzajàce, ̋ e jest zdolny, ze wzgl´du na stan zdro-
wia, do pe∏nienia obowiàzków prokuratora.
Wydanie zaÊwiadczenia oraz badanie kandyda-
tów na stanowiska prokuratorów odbywa si´
na zasadach dotyczàcych kandydatów na urzàd
s´dziego.”;

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

„1. Prokuratorem mo˝e byç powo∏any ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta

z pe∏ni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukoƒczy∏ wy˝sze studia prawnicze w Pol-

sce i uzyska∏ tytu∏ magistra lub zagranicz-
ne uznane w Polsce,

4) jest zdolny, ze wzgl´du na stan zdrowia,
do pe∏nienia obowiàzków prokuratora,

5) ukoƒczy∏ 26 lat, 
6) z∏o˝y∏ egzamin prokuratorski lub s´dziow-

ski, 
7) pracowa∏ w charakterze asesora prokura-

torskiego lub sàdowego co najmniej rok
albo odby∏ w wojskowych jednostkach or-
ganizacyjnych prokuratury okres s∏u˝by
przewidziany w przepisach o s∏u˝bie woj-
skowej ˝o∏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∏u˝bowy prokuratora wygasa

z dniem utraty przez niego obywatelstwa pol-
skiego.”;

4) po art. 16 dodaje si´ art. 16a w brzmieniu:
„Art. 16a. 1. Przeniesienie prokuratora na inne

miejsce s∏u˝bowe mo˝e nastàpiç tylko
za jego zgodà. 

2. Zgoda prokuratora na przeniesienie
na inne miejsce s∏u˝bowe nie jest wy-
magana w przypadkach:
1) zniesienia stanowiska wywo∏anego

zmianà w organizacji prokuratury
lub zniesienia danej jednostki orga-
nizacyjnej prokuratury  albo prze-
niesienia jej siedziby,

2) przeniesienia w wyniku kary dyscy-
plinarnej. 

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 organizacyj-

nych prokuratury nie wolno wnosiç
broni ani amunicji, a tak˝e materia∏ów
wybuchowych i innych Êrodków nie-
bezpiecznych. Nie dotyczy to osób wy-
konujàcych w tych budynkach obo-
wiàzki s∏u˝bowe wymagajàce posia-
dania broni.

2. Prokurator apelacyjny i odpowiednio
prokurator okr´gowy mo˝e zarzàdziç
stosowanie Êrodków zapewniajàcych
bezpieczeƒstwo w budynkach podle-
gajàcych mu jednostek organizacyj-
nych prokuratury oraz zapobiegajà-
cych naruszaniu zakazu, o którym mo-
wa w ust. 1. W takim przypadku do
ochrony tych budynków oraz osób
w nich przebywajàcych stosuje si´
przepisy o ochronie osób i mienia.”;

6) w art. 44 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prokuratorowi ubiegajàcemu si´ o mandat po-

s∏a albo senatora, albo radnego udziela si´ urlo-
pu bezp∏atnego na czas kampanii wyborczej.”;

7) w art. 45 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przy powo∏aniu prokurator sk∏ada Êlubowanie

wobec Prokuratora Generalnego wed∏ug nast´-
pujàcej roty:

«Âlubuj´ uroczyÊcie na powierzonym mi stano-
wisku prokuratora s∏u˝yç wiernie Rzeczypo-
spolitej Polskiej, staç na stra˝y prawa i strzec
praworzàdnoÊci, obowiàzki mojego urz´du wy-
pe∏niaç sumiennie, dochowaç tajemnicy paƒ-
stwowej i s∏u˝bowej, a w post´powaniu kiero-
waç si´ zasadami godnoÊci i uczciwoÊci»; sk∏a-
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dajàcy Êlubowanie mo˝e dodaç na koƒcu
zwrot: «Tak mi dopomó˝ Bóg.» Prokurator po-
wo∏any na kolejne stanowisko prokuratorskie
Êlubowania nie sk∏ada.”;

8) po art. 46 dodaje si´ art. 46a w brzmieniu:
„Art. 46a. 1. Prokurator  otrzymuje legitymacj´

s∏u˝bowà, wymieniajàcà zajmowane
przez niego stanowisko s∏u˝bowe.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio
do prokuratora w stanie spoczynku.

3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze zarzàdzenia, wzór legityma-
cji s∏u˝bowej prokuratora.”; 

9) art. 49 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 49. 1. Prokurator nie mo˝e podejmowaç do-

datkowego zatrudnienia, z wyjàtkiem
zatrudnienia na stanowisku dydaktycz-
nym, naukowo–dydaktycznym lub na-
ukowym w ∏àcznym wymiarze nieprze-
kraczajàcym pe∏nego wymiaru czasu
pracy pracowników zatrudnionych na
tych stanowiskach, je˝eli wykonywanie
tego zatrudnienia nie przeszkadza
w pe∏nieniu obowiàzków prokuratora.

2. Prokuratorowi nie wolno tak˝e podej-
mowaç innego zaj´cia ani sposobu za-
robkowania, które by przeszkadza∏o
w pe∏nieniu obowiàzków prokuratora,
mog∏o os∏abiaç zaufanie do jego bez-
stronnoÊci lub przynieÊç ujm´ godno-
Êci urz´du prokuratora. 

3. Prokurator nie mo˝e:
1) byç cz∏onkiem zarzàdu, rady nadzor-

czej lub komisji rewizyjnej spó∏ki pra-
wa handlowego,

2) byç cz∏onkiem zarzàdu, rady nadzor-
czej lub komisji rewizyjnej spó∏dziel-
ni,

3) byç cz∏onkiem zarzàdu fundacji pro-
wadzàcej dzia∏alnoÊç gospodarczà,

4) posiadaç w spó∏ce prawa handlowe-
go wi´cej ni˝ 10% akcji lub udzia∏y
przedstawiajàce wi´cej ni˝ 10% kapi-
ta∏u zak∏adowego,

5) prowadziç dzia∏alnoÊci gospodarczej
na w∏asny rachunek lub wspólnie
z innymi osobami, a tak˝e zarzàdzaç
takà dzia∏alnoÊcià lub byç przedsta-
wicielem bàdê pe∏nomocnikiem
w prowadzeniu takiej dzia∏alnoÊci.

4. O zamiarze podj´cia dodatkowego za-
trudnienia, o którym mowa w ust. 1,
a tak˝e o podj´ciu innego zaj´cia lub
sposobu zarobkowania, prokurator
prokuratury apelacyjnej oraz prokura-
tor prokuratury okr´gowej zawiadamia
w∏aÊciwego prokuratora apelacyjnego
albo okr´gowego, a prokuratorzy Pro-
kuratury Krajowej, prokuratorzy apela-
cyjni i prokuratorzy okr´gowi — Proku-
ratora Generalnego. Prokurator proku-

ratury rejonowej kieruje zawiadomie-
nie, o którym mowa w zdaniu pierw-
szym, do w∏aÊciwego prokuratora okr´-
gowego. 

5. W∏aÊciwy prokurator apelacyjny albo
okr´gowy w stosunku do podleg∏ego
mu prokuratora, a Prokurator General-
ny w stosunku do prokuratora Prokura-
tury Krajowej, prokuratora apelacyjne-
go i prokuratora okr´gowego wydaje
decyzj´ o sprzeciwie wobec zamiaru
podj´cia zatrudnienia na stanowisku
dydaktycznym, naukowo-dydaktycz-
nym lub naukowym w szkole wy˝szej,
je˝eli uzna, ˝e b´dzie ono przeszkadza-
∏o w pe∏nieniu obowiàzków prokurato-
ra, oraz wobec podejmowania lub kon-
tynuowania innego zaj´cia, które prze-
szkadza w pe∏nieniu obowiàzków pro-
kuratora albo przynosi ujm´ godnoÊci
jego urz´du lub os∏abia zaufanie do je-
go bezstronnoÊci.

6. Prokuratorzy Instytutu Pami´ci Naro-
dowej — Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu kierujà
zawiadomienie, o którym mowa
w ust. 4 zdanie pierwsze:
1) prokuratorzy oddzia∏owych komisji

Êcigania zbrodni przeciwko Narodo-
wi Polskiemu, zwanych dalej «od-
dzia∏owymi komisjami» — do Dyrek-
tora G∏ównej Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu, zwanej dalej «G∏ównà Komi-
sjà»,

2) Dyrektor G∏ównej Komisji, prokura-
torzy G∏ównej Komisji i naczelnicy
oddzia∏owych komisji — do Prokura-
tora Generalnego.

7. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5,
s∏u˝à:
1) Dyrektorowi G∏ównej Komisji — wo-

bec prokuratorów oddzia∏owych ko-
misji,

2) Prokuratorowi Generalnemu — wo-
bec Dyrektora G∏ównej Komisji, pro-
kuratorów G∏ównej Komisji i naczel-
ników oddzia∏owych komisji.”;

10) w art. 49a:
a) w ust. 1 skreÊla si´ zdanie ostatnie, 
b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, pro-
kuratorzy sk∏adajà odpowiednio w∏aÊciwe-
mu prokuratorowi apelacyjnemu, wojsko-
wemu prokuratorowi okr´gowemu lub na-
czelnikowi oddzia∏owej komisji, który doko-
nuje analizy danych zawartych w oÊwiadcze-
niach w terminie do dnia 30 czerwca ka˝de-
go roku. 

3. Prokurator Krajowy, Naczelny Prokurator
Wojskowy, Dyrektor G∏ównej Komisji, proku-
ratorzy Prokuratury Krajowej, prokuratorzy
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Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokura-
torzy G∏ównej Komisji, prokuratorzy apela-
cyjni, wojskowi prokuratorzy okr´gowi oraz
naczelnicy oddzia∏owych komisji oÊwiadcze-
nie, o którym mowa w ust. 1, sk∏adajà Proku-
ratorowi Generalnemu, który dokonuje ana-
lizy danych zawartych w oÊwiadczeniach
w terminie do dnia 30 czerwca ka˝dego ro-
ku.”;

11) art. 50—53 otrzymujà brzmienie:
„Art. 50. 1. Prokurator Generalny mo˝e delegowaç

prokuratora do innej jednostki organi-
zacyjnej prokuratury, Ministerstwa
SprawiedliwoÊci lub innej jednostki or-
ganizacyjnej podleg∏ej Ministrowi
SprawiedliwoÊci albo przez niego nad-
zorowanej, zgodnie z kwalifikacjami
prokuratora. Delegowanie na okres
d∏u˝szy ni˝ szeÊç miesi´cy w ciàgu roku
mo˝e nastàpiç tylko za zgodà prokura-
tora.

2. Delegowanie na okres do dwóch mie-
si´cy w ciàgu roku mo˝e zarzàdziç rów-
nie˝ prokurator apelacyjny i okr´gowy.

3. Prokurator delegowany na podstawie
ust. 1 na czas nieokreÊlony mo˝e byç
odwo∏any z delegowania, wzgl´dnie
z niego ustàpiç, za trzymiesi´cznym
uprzedzeniem.

4. Prokurator delegowany do innej jed-
nostki organizacyjnej prokuratury,
z wyjàtkiem Prokuratury Krajowej, po
trzech miesiàcach delegowania uzy-
skuje na pozosta∏y okres delegacji pra-
wo do wynagrodzenia zasadniczego
w stawce podstawowej, przewidziane-
go dla prokuratora tej jednostki, chyba
˝e przys∏uguje mu druga stawka awan-
sowa na zajmowanym stanowisku.

5. Je˝eli delegowanie nast´puje do innej
miejscowoÊci ni˝ miejscowoÊç b´dàca
siedzibà jednostki organizacyjnej pro-
kuratury, w której prokurator pe∏ni s∏u˝-
b´, nieb´dàcej miejscem jego sta∏ego
zamieszkania, prokuratorowi delego-
wanemu przys∏uguje prawo do nieod-
p∏atnego zakwaterowania albo zwrot
kosztów zamieszkania w miejscu dele-
gowania oraz Êwiadczenia dodatkowe,
rekompensujàce niedogodnoÊci wyni-
kajàce z delegowania poza sta∏e miej-
sce pe∏nienia s∏u˝by.

6. Prokuratorowi delegowanemu do Mi-
nisterstwa SprawiedliwoÊci mogà byç
powierzone obowiàzki na stanowi-
skach urz´dniczych, z wy∏àczeniem sta-
nowiska dyrektora generalnego urz´-
du.

7. Prokurator delegowany do Minister-
stwa SprawiedliwoÊci ma prawo do
wynagrodzenia zasadniczego przys∏u-
gujàcego mu na zajmowanym stanowi-
sku prokuratorskim oraz dodatku za

d∏ugoletnià prac´. W okresie delego-
wania prokurator otrzymuje dodatek
funkcyjny okreÊlony w rozporzàdzeniu
wydanym na podstawie art. 62 ust. 2.

8. Ponadto w okresie delegowania, ze
wzgl´du na charakter pracy i zakres wy-
konywanych zadaƒ, prokuratorowi mo-
˝e byç przyznany przez Ministra Spra-
wiedliwoÊci dodatek specjalny w kwo-
cie nieprzekraczajàcej 40% ∏àcznie wy-
nagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego. Dodatek przyznaje si´ na
czas okreÊlony, a w indywidualnych
wypadkach — tak˝e na czas nieokreÊlo-
ny.

9. W szczególnie uzasadnionych wypad-
kach dodatek, o którym mowa w ust. 8,
mo˝e przekraczaç wysokoÊç okreÊlonà
w tym˝e ust´pie.

10. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
zasady delegowania prokuratorów do
Ministerstwa SprawiedliwoÊci oraz
szczegó∏owe zasady dotyczàce innych
wypadków delegowania i zakres Êwiad-
czeƒ dodatkowych zwiàzanych z dele-
gowaniem prokuratorów poza sta∏e
miejsce pe∏nienia s∏u˝by, majàc na
wzgl´dzie poziom Êwiadczeƒ przys∏u-
gujàcych pracownikom odbywajàcym
podró˝e s∏u˝bowe oraz czasowo prze-
noszonym.

Art. 51. 1. W okresie nieobecnoÊci w pracy z po-
wodu choroby prokurator otrzymuje
wynagrodzenie, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez okres roku.

2. W razie niemo˝noÊci wykonywania
pracy z innych przyczyn, uprawniajà-
cych do uzyskania Êwiadczeƒ okreÊlo-
nych w przepisach o Êwiadczeniach
pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏eczne-
go, prokuratorowi przys∏uguje wyna-
grodzenie w wysokoÊci Êwiadczeƒ pie-
ni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego,
przez okres przewidziany w tych przepi-
sach.

3. Za innà usprawiedliwionà nieobecnoÊç
w pracy prokuratorowi przys∏uguje wy-
nagrodzenie.

4. W przypadkach, w których pracowni-
kom podlegajàcym ubezpieczeniu spo-
∏ecznemu przys∏ugujà zasi∏ki niezale˝-
nie od prawa do wynagrodzenia, pro-
kuratorowi przys∏uguje Êwiadczenie
pieni´˝ne w wysokoÊci zasi∏ku z ubez-
pieczenia spo∏ecznego.

Art. 52. 1. Prokuratorowi przys∏uguje corocznie
urlop dodatkowy w wymiarze:
1) szeÊciu dni roboczych — po dziesi´-

ciu latach pracy,
2) dwunastu dni roboczych — po pi´t-

nastu latach pracy.
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2. Do okresu pracy, od którego zale˝y wy-
miar urlopu dodatkowego, wlicza si´
wszystkie okresy zatrudnienia w proku-
raturze lub sàdzie na stanowiskach:
prokuratorów i s´dziów, aplikantów,
asesorów, a tak˝e okresy wykonywania
zawodu adwokata, radcy prawnego lub
zajmowania samodzielnego stanowi-
ska w organach w∏adzy publicznej,
z którym zwiàzana by∏a praktyka praw-
nicza, oraz inne okresy pracy, je˝eli z ty-
tu∏u tego zatrudnienia przys∏ugiwa∏
zwi´kszony wymiar urlopu.

3. Prokuratorowi przys∏uguje gratyfikacja
jubileuszowa w wysokoÊci:
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 uprawniajàcego do

gratyfikacji jubileuszowej wlicza si´
wszystkie poprzednie zakoƒczone okre-
sy zatrudnienia oraz inne okresy, je˝eli
z mocy odr´bnych przepisów podlega-
jà one wliczeniu do okresu pracy, od
którego zale˝à uprawnienia pracowni-
cze.

5. Do obliczania i wyp∏acania gratyfikacji
jubileuszowej stosuje si´ odpowiednio
przepisy dotyczàce nagród jubileuszo-
wych, o których mowa w przepisach
o pracownikach urz´dów paƒstwo-
wych.

Art. 53. 1. Prokuratorowi mo˝na udzieliç p∏atnego
urlopu dla poratowania zdrowia.

2. Urlop dla poratowania zdrowia nie mo-
˝e przekraczaç szeÊciu miesi´cy i nie
mo˝e byç udzielony, je˝eli prokurator
nie wykonywa∏ czynnoÊci przez okres
roku z powodu choroby.

3. Urlopu dla poratowania zdrowia udzie-
la Prokurator Generalny.”;

12) art. 56 otrzymuje  brzmienie:
„Art. 56. 1. Prokurator powinien mieszkaç w miej-

scowoÊci b´dàcej siedzibà jednostki or-
ganizacyjnej prokuratury, w której pe∏ni
s∏u˝b´. 

2. Prze∏o˝ony prokurator, w uzasadnio-
nych przypadkach, mo˝e wyraziç zgod´
na zamieszkanie prokuratora w innej
miejscowoÊci.

3. W razie uzyskania zgody, o której mowa
w ust. 2, prokuratorowi przys∏uguje

zwrot kosztów przejazdu z miejsca za-
mieszkania do jednostki organizacyjnej
prokuratury. Zwrot kosztów jednak nie
przys∏uguje, je˝eli zmiana miejsca s∏u˝-
bowego nastàpi∏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 byç przyzna-
na, jako po˝yczka, pomoc finansowa na
zaspokojenie jego potrzeb mieszkanio-
wych.

2. Ârodki na pomoc finansowà, o której
mowa w ust. 1, nie mogà byç ni˝sze ni˝
5% rocznego funduszu p∏ac przezna-
czonego dla prokuratorów.

3. Minister SprawiedliwoÊci, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób pla-
nowania i wykorzystywania Êrodków
na zaspokojenie potrzeb mieszkanio-
wych prokuratorów oraz warunki przy-
znawania pomocy, o której mowa
w ust. 1, z uwzgl´dnieniem zaanga˝o-
wania Êrodków w∏asnych prokuratora,
udzia∏u kolegiów prokuratur w przyzna-
waniu pomocy oraz zasady racjonalno-
Êci gospodarowania Êrodkami, przy
przyj´ciu zasady, ˝e w razie wygaÊni´-
cia stosunku s∏u˝bowego prokuratora
w sposób, o którym mowa w art. 16,
po˝yczka podlega zwrotowi wraz
z oprocentowaniem w wysokoÊci obo-
wiàzujàcej przy powszechnie dost´p-
nych 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 pod-
stawowej, w stawce pierwszej awansowej
albo w stawce drugiej awansowej. Pierw-
sza stawka awansowa stanowi 110% staw-
ki podstawowej, a druga stawka awansowa
— 125% stawki podstawowej dla danego
stanowiska prokuratorskiego.

1b. Wynagrodzenie zasadnicze w stawce pod-
stawowej nie mo˝e byç ni˝sze ni˝ wynagro-
dzenie zasadnicze w stawce awansowej
drugiej dla bezpoÊrednio ni˝szego stanowi-
ska prokuratorskiego.

1c. Prokurator, obejmujàc stanowisko, otrzy-
muje wynagrodzenie zasadnicze w stawce
podstawowej. Wynagrodzenie zasadnicze
prokuratora podwy˝sza si´ do wysokoÊci
stawki pierwszej awansowej po siedmiu la-
tach pracy na danym stanowisku prokura-
torskim. Okres ten ulega wyd∏u˝eniu o trzy
lata w razie ukarania prokuratora w tym cza-
sie karà dyscyplinarnà lub dwukrotnego
wytkni´cia uchybienia, o którym mowa
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w art. 8 ust. 7, je˝eli uchybienie by∏o zawi-
nione.

1d. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora
ulega podwy˝szeniu do stawki drugiej
awansowej po siedmiu latach pracy na da-
nym stanowisku prokuratorskim od uzyska-
nia 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 proku-
ratora poza zawodem prokuratorskim, je˝e-
li spowodowane to by∏o represjami za poli-
tycznà postaw´ prokuratora, o ile powrót
do zawodu nastàpi∏ nie póêniej ni˝ do
31 grudnia 1990 r.

1f. W zwiàzku z pe∏nionà funkcjà prokuratoro-
wi przys∏uguje dodatek funkcyjny, stano-
wiàcy procent kwoty bazowej, o której mo-
wa w ust. 1 zdanie pierwsze.

1g. Prokuratorowi przys∏uguje dodatek za d∏u-
goletnià prac´ wynoszàcy, poczàwszy od
szóstego roku pracy, 5% aktualnie pobiera-
nego przez prokuratora wynagrodzenia za-
sadniczego i wzrastajàcy po ka˝dym kolej-
nym roku pracy o 1% tego wynagrodzenia,
a˝ do osiàgni´cia 20% wynagrodzenia za-
sadniczego. Po 20 latach pracy dodatek wy-
p∏acany jest, bez wzgl´du na sta˝ pracy po-
wy˝ej tego okresu, w wysokoÊci 20% aktu-
alnie pobieranego przez prokuratora wyna-
grodzenia zasadniczego.

1h. Od wynagrodzenia prokuratorów nie od-
prowadza si´ sk∏adek na ubezpieczenie
spo∏eczne.

1i.  W razie wygaÊni´cia stosunku s∏u˝bowego
prokuratora w sposób, o którym mowa
w art. 16, od wyp∏aconego prokuratorowi
w okresie s∏u˝by wynagrodzenia, od które-
go nie odprowadzono sk∏adki na ubezpie-
czenie spo∏eczne, przekazuje si´ do Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sk∏adk´ przewi-
dzianà za ten okres w przepisach o ubezpie-
czeniu spo∏ecznym.

1j.  Sk∏adka na ubezpieczenie spo∏eczne, o któ-
rej mowa w ust. 1i, podlega waloryzacji:
1) za okres do 31 grudnia 1998 r. — wskaê-

nikiem wzrostu p∏ac wynikajàcym ze
wzrostu prognozowanego przeci´tnego
wynagrodzenia, okreÊlanego corocznie
w ustawie bud˝etowej, które stanowi∏o
podstaw´ do ustalania Êrodków i limitów
na wynagrodzenia s´dziów,

2) za okres od 1 stycznia 1999 r. — wskaêni-
kiem waloryzacji sk∏adek okreÊlonym na
podstawie przepisów o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych.

1k. Przy obliczaniu kwoty nale˝nych sk∏adek,
waloryzowanych na podstawie ust. 1j pkt 2,
stosuje si´ odpowiednio art. 19 ust. 1 usta-
wy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie

ubezpieczeƒ 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 okreÊla, w drodze rozporzà-

dzenia, stawki podstawowe wynagrodzenia
zasadniczego prokuratorów oraz stawki do-
datku funkcyjnego przys∏ugujàcego prokura-
torom, majàc na wzgl´dzie w szczególnoÊci
zasady okreÊlone w ust. 1—1b i 1f.”;

15) art. 62a i 62b otrzymujà brzmienie:
„Art. 62a. 1. Do prokuratorów stosuje si´ odpo-

wiednio, 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 usta-
wy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U.
Nr 98, poz. 1070). Przewidziane w tej
ustawie uprawnienia Krajowej Rady
Sàdownictwa i Ministra Sprawiedli-
woÊci przys∏ugujà w stosunku do pro-
kuratorów Prokuratorowi Generalne-
mu, a uprawnienia kolegiów i preze-
sów w∏aÊciwych sàdów — w∏aÊciwym
prokuratorom prze∏o˝onym.

2. Prokuratorzy Prokuratury Krajowej
oraz prokuratorzy G∏ównej Komisji
przechodzà w stan spoczynku z dniem
ukoƒczenia  siedemdziesiàtego roku
˝ycia.

3. Prokuratorzy, o których mowa w ust. 2,
mogà przejÊç w stan spoczynku, na
swój wniosek, po ukoƒczeniu szeÊç-
dziesiàtego piàtego roku ˝ycia.

4. Prokuratorzy wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury przecho-
dzà w stan spoczynku z dniem ukoƒ-
czenia szeÊçdziesiàtego roku ˝ycia.

5. W razie zbiegu prawa do uposa˝enia
w stanie spoczynku z prawem do eme-
rytury lub renty wojskowej, wyp∏aca
si´ osobie uprawnionej wy∏àcznie
Êwiadczenie wy˝sze albo przez nià wy-
brane.

Art. 62b. Minister SprawiedliwoÊci w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
pracy okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady i tryb ustalania i wy-
p∏acania uposa˝eƒ oraz uposa˝eƒ ro-
dzinnych prokuratorom w stanie spo-
czynku i cz∏onkom ich rodzin oraz termi-
ny przekazania do Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych sk∏adek, o których mowa
w art. 62 ust. 1i i 1j, majàc na wzgl´dzie
w szczególnoÊci koniecznoÊç zapewnie-
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nia osobom uprawnionym ciàg∏oÊci êró-
de∏ utrzymania oraz udogodnieƒ w od-
biorze uposa˝eƒ i uposa˝eƒ rodzin-
nych.”;

16) po art. 62b dodaje si´ art. 62c w brzmieniu:
„Art. 62c. W razie utraty uprawnieƒ do stanu spo-

czynku i uposa˝enia w przypadkach,
o których mowa w art. 104 § 5 ustawy po-
wo∏anej w art. 62a ust. 1, stosuje si´ od-
powiednio 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 niezawodo-

wej s∏u˝by wojskowej, jego prawa i obowiàzki
s∏u˝bowe ulegajà zawieszeniu na czas trwania
s∏u˝by. Prokurator zachowuje jednak swoje sta-
nowisko i prawo do wynagrodzenia, a czas
s∏u˝by wojskowej wlicza si´ do okresu stosun-
ku s∏u˝bowego na stanowisku prokuratora.”;

19) w art. 65a:
a) w ust. 1 po wyrazach „organizacji mi´dzynaro-

dowych” dodaje si´ wyrazy „oraz ponadnarodo-
wych” oraz na koƒcu kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ wyrazy „chyba ˝e przecho-
dzi 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´dzynarodo-
wych lub ponadnarodowych organach sàdo-
wych.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W wypadku przewidzianym w ust. 2, Proku-

rator 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 organizacyj-
nej prokuratury, chyba ˝e nie spe∏nia on wa-
runków wymaganych do powo∏ania na sta-
nowisko 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∏u˝y skarga do
Sàdu Najwy˝szego.”;

20) w art. 90 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„W razie potrzeby wynikajàcej z zakresu dzia∏ania
prokuratury, Minister SprawiedliwoÊci mo˝e,
w drodze rozporzàdzenia, przed∏u˝yç okres aplika-
cji prokuratorskiej do trzech lat, majàc na wzgl´-
dzie przeznaczenie dodatkowego czasu trwania
aplikacji na przygotowanie aplikantów do nale˝y-
tego wykonywania powierzonych prokuraturze
nowych lub poszerzonych zadaƒ oraz na podno-
szenie kwalifikacji aplikantów w miar´ post´pu na-
uki i techniki w sferze zapobiegania i zwalczania
przest´pczoÊci.”;

21) w art. 92 na koƒcu kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ wyrazy „sk∏adajàcy Êlubowanie mo˝e
dodaç na koƒcu 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 koƒcu kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ wyrazy „z wy∏àczeniem
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 kom-
batantach oraz niektórych osobach b´dàcych 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´pujàce zmiany:

1) w art. 15:
a) w ust. 1 po wyrazach „emerytur´ lub rent´” do-

daje si´ wyrazy „bàdê uposa˝enie w stanie spo-
czynku albo uposa˝enie rodzinne”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 31 w brzmieniu:
„31. W razie zbiegu prawa do uposa˝enia w sta-

nie spoczynku albo uposa˝enia rodzinnego
z prawem do Êwiadczeƒ o charakterze eme-
rytalnym lub rentowym, ust. 3 stosuje si´
odpowiednio.”; 

2) w art. 20:
a) w ust. 2 po wyrazach „emerytom, rencistom i in-

walidom” dodaje si´ wyrazy „oraz osobom po-
bierajàcym uposa˝enie w stanie spoczynku lub
uposa˝enie rodzinne”,

b) w ust. 3 po wyrazach „emerytom i rencistom”
dodaje si´ wyrazy „oraz osobom pobierajàcym
uposa˝enie w stanie spoczynku lub uposa˝enie
rodzinne,”;

3) w art. 201 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) nie posiadajà prawa do ˝adnych Êwiadczeƒ

rentowych lub emerytalnych ani prawa do upo-
sa˝enia w stanie spoczynku albo uposa˝enia
rodzinnego,”;

4) w art. 24 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Âwiadczenia oraz rycza∏t, o których mowa

w ust. 1, przys∏ugujàce osobom otrzymujàcym
uposa˝enie w stanie spoczynku albo uposa˝e-
nie rodzinne wyp∏acajà, ze Êrodków bud˝etu
paƒstwa, jednostki wyp∏acajàce te uposa˝enia.
Je˝eli jednak osoby te sà uprawnione tak˝e do
pobierania Êwiadczenia o charakterze rento-
wym, Êwiadczenia, o których mowa w ust. 1,
wyp∏aca w∏aÊciwy organ rentowy.”

Art. 187. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. — Pra-
wo 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:
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„3) ukoƒczy∏ wy˝sze studia prawnicze w Polsce i uzy-
ska∏ tytu∏ magistra lub zagraniczne uznane w Pol-
sce,”.

Art. 188. W ustawie z dnia 11 maja 1995 r. o Naczel-
nym Sàdzie 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. Sàdem dyscyplinarnym w sprawach
s´dziów Naczelnego Sàdu Admini-
stracyjnego jest Naczelny Sàd Admi-
nistracyjny, który orzeka:
1) w pierwszej instancji — w sk∏adzie

trzech s´dziów Naczelnego Sàdu
Administracyjnego,

2) w drugiej instancji — w sk∏adzie
siedmiu s´dziów Naczelnego Sàdu
Administracyjnego.

2. Do orzekania w sàdzie dyscyplinar-
nym uprawnieni sà wszyscy s´dzio-
wie Naczelnego Sàdu Administracyj-
nego, z wyjàtkiem Prezesa i wicepre-
zesów Naczelnego Sàdu Administra-
cyjnego oraz Rzecznika Dyscyplinar-
nego Naczelnego Sàdu Administra-
cyjnego i jego zast´pcy.

3. Sk∏ad sàdu dyscyplinarnego wyzna-
cza Kolegium Sàdu w drodze losowa-
nia, z listy s´dziów Naczelnego Sàdu
Administracyjnego; sk∏adowi orzeka-
jàcemu przewodniczy s´dzia najstar-
szy s∏u˝bà.

4. Rzecznika Dyscyplinarnego i jego za-
st´pców, spoÊród s´dziów Naczelne-
go Sàdu Administracyjnego, wybiera
Kolegium Sàdu na okres 4 lat.

Art. 12e. 1. S´dzia Naczelnego Sàdu Administra-
cyjnego przechodzi w stan spoczynku
z dniem ukoƒczenia siedemdziesiàte-
go roku ˝ycia.

2. S´dzia, o którym mowa w ust. 1, mo-
˝e przejÊç w stan spoczynku, na swój
wniosek, po ukoƒczeniu szeÊçdziesià-
tego piàtego roku ˝ycia.”

Art. 189. W ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Try-
bunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 oraz
z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638) wprowadza
si´ nast´pujàce 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 wnio-
sek Prezesa Trybuna∏u. Do Szefa Biura Trybu-
na∏u stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 31 lip-
ca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujàcych
kierownicze stanowiska paƒstwowe (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 dotyczà-
cym sekretarza stanu.”;

2) w art. 27:
a) w pkt 1 skreÊla si´ wyrazy „ , pytanie prawne”,
b) w pkt 2 skreÊla si´ wyrazy „ , pytaniem praw-

nym”,
c) dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) sàd, który przedstawi∏ Trybuna∏owi Konsty-
tucyjnemu pytanie prawne, o ile zg∏osi∏
udzia∏ w post´powaniu wszcz´tym na sku-
tek tego pytania prawnego i wyznaczy∏ spo-
Êród s´dziów tego sàdu umocowanego
przedstawiciela,”.

Art. 190. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o ustroju sàdów wojskowych (Dz. U. Nr 117,
poz. 753 i z 1999 r. Nr 75, poz. 853) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 3 skreÊla si´ § 2;

2) art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Art. 4. § 1. Dzia∏alnoÊç sàdów wojskowych jest fi-

nansowana z wyodr´bnionych Êrod-
ków bud˝etowych Ministerstwa Obro-
ny Narodowej.

§ 2. Minister Obrony Narodowej, jako dys-
ponent cz´Êci bud˝etowej, nie jest
uprawniony do dokonywania przenie-
sieƒ, 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 wy-
datków w rozdziale klasyfikacji wydat-
ków dotyczàcych sàdów wojskowych.

§ 3. Organami kierujàcymi gospodarkà fi-
nansowà sàdów wojskowych sà preze-
si tych sàdów.

§ 4. Projekty planów finansowych oraz pla-
ny finansowe dla sàdów wojskowych
opracowujà prezesi tych sàdów, we-
d∏ug zasad okreÊlonych w odr´bnych
przepisach o finansach publicznych,
które dyrektor departamentu, o którym
mowa w art. 5 § 4, przedk∏ada Krajowej
Radzie Sàdownictwa, a ta na ich pod-
stawie sk∏ada wniosek do Ministra
Obrony Narodowej o opracowanie do-
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chodów i wydatków sàdów wojsko-
wych.

§ 5. Organy wymienione w § 4 sà zwiàza-
ne za∏o˝eniami, o których mowa
w art. 82 ust. 1 ustawy o finansach pu-
blicznych.

§ 6. Minister Obrony Narodowej w porozu-
mieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci
i ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
planowania i prowadzenia gospodarki
finansowej i dzia∏alnoÊci inwestycyjnej
sàdów wojskowych.”;

3) w art. 5:
a) w § 4 po wyrazach „o którym mowa w § 2” do-

daje si´ wyrazy „i 3”,
b) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. S´dziów na stanowiska s∏u˝bowe w depar-
tamencie, o którym mowa w § 4, powo∏u-
je, spoÊród s´dziów wojskowych sàdów
okr´gowych, i odwo∏uje Minister Sprawie-
dliwoÊci w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej.”;

4) po art. 7 dodaje si´ art. 7a w brzmieniu:
„Art. 7a. Osoby pozostajàce ze sobà w stosunku

pokrewieƒstwa w linii prostej lub powino-
wactwa w linii prostej albo w stosunku
przysposobienia, ma∏˝onkowie oraz ro-
dzeƒstwo nie mogà byç s´dziami oraz
asesorami sàdowymi w tym samym sà-
dzie.”;

5) rozdzia∏ 2 otrzymuje tytu∏ „Samorzàd s´dziowski
i organy sàdów”;

6) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9. Organem samorzàdu s´dziowskiego jest

Zgromadzenie S´dziów Sàdów Wojsko-
wych.”;

7) w art. 10 w § 3 skreÊla si´ pkt 4;

8) po art. 10 dodaje si´ art. 10a w brzmieniu:
„Art. 10a. Organami sàdów wojskowych sà:

1) w wojskowych sàdach okr´gowych —
prezes sàdu oraz kolegium wojskowe-
go sàdu okr´gowego,

2) w wojskowych sàdach garnizono-
wych — prezes sàdu.”;

9) w art. 11 po § 4 dodaje si´ § 5—8 w brzmieniu:
„§ 5. Prezes sàdu wojskowego i jego zast´pca mo-

˝e byç odwo∏any przez Ministra Sprawiedli-
woÊci w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej w przypadku ra˝àcego niewywià-
zywania si´ z obowiàzków s∏u˝bowych lub
gdy dalsze pe∏nienie przez prezesa jego funk-
cji z innych powodów nie da si´ pogodziç
z dobrem wymiaru sprawiedliwoÊci.

§ 6. Odwo∏anie nast´puje po zasi´gni´ciu opinii
Krajowej Rady Sàdownictwa. Zamiar odwo∏a-
nia prezesa sàdu wojskowego albo jego za-
st´pcy, wraz z pisemnym uzasadnieniem, Mi-

nister SprawiedliwoÊci w porozumieniu z Mi-
nistrem Obrony Narodowej przedstawia Kra-
jowej Radzie Sàdownictwa, w celu uzyskania
opinii.

§ 7. Je˝eli Krajowa Rada Sàdownictwa, w termi-
nie miesiàca od przedstawienia zamiaru od-
wo∏ania prezesa sàdu wojskowego albo jego
zast´pcy, opinii nie wyda, uwa˝a si´, ̋ e opinia
jest pozytywna.

§ 8. W razie z∏o˝enia przez prezesa sàdu wojsko-
wego albo jego zast´pcy rezygnacji z pe∏nio-
nej funkcji, Minister SprawiedliwoÊci w poro-
zumieniu z Ministrem Obrony Narodowej od-
wo∏uje go bez zasi´gni´cia opinii, o której mo-
wa w § 6.”;

10) w art. 13 w § 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) opiniowanie wniosków o przeniesienie s´-
dziego na inne miejsce s∏u˝bowe,”

b) dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) wypowiadanie si´ w przypadkach zachowaƒ

s´dziów naruszajàcych zasady etyki.”;

11) w art. 15:
a) w § 1 w zdaniu drugim na koƒcu skreÊla si´ krop-

k´ i dodaje si´ wyrazy „albo naruszajàce spraw-
noÊç post´powania sàdowego lub z innych po-
wodów niecelowe.”,

b) po § 3 dodaje si´ § 4 i 5 w brzmieniu:
„§ 4. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e zwróciç

prezesowi lub zast´pcy prezesa sàdu woj-
skowego pisemnà uwag´, je˝eli stwierdzi
uchybienia w zakresie kierowania sàdem
albo sprawowania przez prezesa przys∏u-
gujàcego mu nadzoru nad dzia∏alnoÊcià
administracyjnà sàdów wojskowych.

§ 5. Uprawnienia okreÊlone w § 4 przys∏ugujà
Ministrowi Obrony Narodowej odnoÊnie
do nadzoru w zakresie czynnej s∏u˝by woj-
skowej ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ w sà-
dach wojskowych.”;

12) w art. 22 w § 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ukoƒczy∏ wy˝sze studia prawnicze w Polsce
i uzyska∏ tytu∏ magistra lub zagraniczne
uznane w Polsce,”

b) skreÊla si´ pkt 4,
c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) odby∏ co najmniej trzyletni sta˝ na stanowi-
sku asesora w sàdzie 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 sàdów wojskowych do pe∏nie-
nia urz´du na stanowisku s´dziowskim sà
powo∏ywani przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady
Sàdownictwa.”,

b) dodaje si´ § 1a i 1b w brzmieniu:
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„§ 1a. S´dziowie sàdów wojskowych sà powo-
∏ywani na stanowiska:
1) s´dziego wojskowego sàdu garnizono-

wego,
2) s´dziego wojskowego sàdu okr´gowe-

go.
§ 1b. Powo∏ujàc do pe∏nienia urz´du na stano-

wisku s´dziowskim, Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej wyznacza miejsce s∏u˝bo-
we (siedzib´) s´dziego.”,

c) po § 4 dodaje si´ § 5 w brzmieniu:
„§ 5. Kandydaci na stanowiska s´dziów zg∏asza-

jà swoje kandydatury dyrektorowi departa-
mentu, o którym mowa w art. 5 § 4. Dyrek-
tor, przed zg∏oszeniem kandydatur Zgro-
madzeniu, ocenia kwalifikacje kandyda-
tów, zasi´ga opinii w∏aÊciwego kolegium
i zawiadamia Ministra SprawiedliwoÊci
oraz Ministra Obrony Narodowej, przeka-
zujàc wype∏nionà kart´ zg∏oszenia kandy-
data.”;

14) art. 24 otrzymuje brzmienie:
„Art. 24. § 1. S´dziowie zajmujà stanowiska:

1) s´dziego wojskowego sàdu garni-
zonowego,

2) s´dziego wojskowego sàdu okr´-
gowego,

3) s´dziego departamentu, o którym
mowa w art. 5 § 4,

4) s´dziego w Izbie Wojskowej Sàdu
Najwy˝szego.

§ 2. Wyznaczenie na stanowisko, o któ-
rym mowa w § 1 pkt 4, okreÊlajà od-
r´bne przepisy.

§ 3. Obj´cie stanowiska przez s´dziego
stwierdza Minister Obrony Narodo-
wej.”;

15) art. 25 otrzymuje brzmienie:
„Art. 25. § 1. S´dziowie i ∏awnicy na rozprawach

u˝ywajà stroju urz´dowego. Strojem
urz´dowym s´dziego i ∏awnika na
rozprawie sàdowej jest toga, a s´dzie-
go przewodniczàcego na rozprawie
— tak˝e nak∏adany na ko∏nierz togi
∏aƒcuch z wizerunkiem or∏a.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci, w porozu-
mieniu z Ministrem Obrony Narodo-
wej, po zasi´gni´ciu opinii Krajowej
Rady Sàdownictwa, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wzór stroju urz´do-
wego s´dziów i ∏awników, uwzgl´d-
niajàc uroczysty charakter stroju, od-
powiedni dla powagi sàdu, i tradycj´
utrwalonà w sàdownictwie.”;

16) w art. 26 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu

z Ministrem Obrony Narodowej mo˝e delego-
waç s´dziego na okres  nieprzekraczajàcy
trzech miesi´cy w roku kalendarzowym, do
pe∏nienia obowiàzków s´dziowskich lub  wy-

konywania czynnoÊci administracyjnych
w innym sàdzie wojskowym lub w sàdzie po-
wszechnym albo w departamencie, o którym
mowa w art. 5 § 4, a na wniosek Pierwszego
Prezesa Sàdu Najwy˝szego lub Prezesa Na-
czelnego Sàdu Administracyjnego — tak˝e,
odpowiednio, w Sàdzie Najwy˝szym lub Na-
czelnym Sàdzie Administracyjnym.”;

17) w art. 28 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. OÊwiadczenia, o których mowa w § 1, s´dzio-

wie sk∏adajà prezesowi w∏aÊciwego wojsko-
wego sàdu okr´gowego, który dokonuje ana-
lizy zawartych w nich danych. S´dziowie zaj-
mujàcy stanowiska s∏u˝bowe w departamen-
cie, o którym mowa w art. 5 § 4, oÊwiadczenia
sk∏adajà Ministrowi SprawiedliwoÊci, który
dokonuje analizy zawartych w nich danych.”;

18) w art. 30 po § 5 dodaje si´ § 6 w brzmieniu:
„§ 6. Zasady okreÊlone w § 1 stosuje si´ tak˝e od-

noÊnie do odpowiedzialnoÊci administracyj-
nej.”;

19) art. 32—35 otrzymujà brzmienie:
„Art. 32. § 1. Stosunek s∏u˝bowy s´dziego rozwià-

zuje si´ z mocy prawa, je˝eli s´dzia
zrzek∏ si´ urz´du lub ukoƒczy∏ 60 lat.
Zrzeczenie si´ urz´du jest skuteczne
po up∏ywie trzech miesi´cy od dnia
z∏o˝enia na r´ce Ministra Sprawiedli-
woÊci oÊwiadczenia, chyba ˝e na
wniosek s´dziego Minister Sprawie-
dliwoÊci okreÊli inny termin. O roz-
wiàzaniu stosunku s∏u˝bowego s´-
dziego z mocy prawa Minister Spra-
wiedliwoÊci zawiadamia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowà
Rad´ Sàdownictwa, Ministra Obrony
Narodowej i s´dziego.

§ 2. S´dziego, który zrzek∏ si´ urz´du, wy-
znacza si´ za jego zgodà ponownie na
stanowisko zajmowane poprzednio
lub na stanowisko równorz´dne po-
przednio zajmowanemu, je˝eli nie ma
innych przeszkód prawnych i istnieje
taka mo˝liwoÊç.

§ 3. W przypadku nieskorzystania przez
s´dziego z przys∏ugujàcego mu pra-
wa, o którym mowa w § 2, zwalnia
si´ go z zawodowej s∏u˝by wojsko-
wej, chocia˝by nie spe∏nia∏ warun-
ków okreÊlonych w przepisach
o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawo-
dowych.

§ 4. S´dzia, którego stosunek s∏u˝bowy
rozwiàza∏ si´ z mocy prawa z powodu
ukoƒczenia 60 lat, przechodzi w stan
spoczynku, chyba ˝e zosta∏ powo∏any
na urzàd s´dziego sàdu powszechne-
go.

§ 5. W razie zbiegu prawa do uposa˝enia
w stanie spoczynku z prawem do
emerytury lub renty wojskowej, wy-
p∏aca si´ osobie uprawnionej wy∏àcz-
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nie Êwiadczenie wy˝sze albo przez nià
wybrane.

§ 6. S´dzia, którego stosunek s∏u˝bowy
rozwiàza∏ si´ z mocy prawa z powodu
ukoƒczenia 60 lat, na swój wniosek
jest powo∏ywany, w trybie okreÊlo-
nym w przepisach ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sà-
dów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070), z zastrze˝eniem § 7 i 8, na
urzàd s´dziego sàdu powszechnego,
je˝eli nie ma innych przeszkód praw-
nych i istnieje taka mo˝liwoÊç.

§ 7. W wypadku przewidzianym w § 6 
Krajowa Rada Sàdownictwa, z inicja-
tywy zainteresowanego, przedstawia
Prezydentowi Rzeczypospolitej Pol-
skiej, bez zasi´gania opinii w∏aÊciwe-
go zgromadzenia s´dziów, wniosek
o powo∏anie s´dziego sàdu wojsko-
wego na urzàd s´dziego sàdu po-
wszechnego.

§ 8. Powo∏anie s´dziego sàdu wojskowe-
go na urzàd s´dziego sàdu powszech-
nego w trybie, o którym mowa w § 6
i 7, nast´puje odpowiednio: s´dzia
wojskowego sàdu garnizonowego na
stanowisko s´dziego w sàdzie rejono-
wym, a s´dzia wojskowego sàdu
okr´gowego na stanowisko s´dziego
w sàdzie okr´gowym.

§ 9. W razie odmowy przedstawienia Pre-
zydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
wniosku, o którym mowa w § 7, zain-
teresowanemu s∏u˝y skarga do Sàdu
Najwy˝szego.

Art. 33. § 1. S´dzia, który zosta∏ mianowany, po-
wo∏any lub wybrany do pe∏nienia
funkcji w organach paƒstwowych, sa-
morzàdu terytorialnego, w s∏u˝bie dy-
plomatycznej, konsularnej lub w or-
ganach organizacji mi´dzynarodo-
wych i ponadnarodowych dzia∏ajà-
cych na podstawie umów mi´dzyna-
rodowych ratyfikowanych przez
Rzeczpospolità Polskà, jest obowiàza-
ny zrzec si´  niezw∏ocznie swojego
urz´du.

§ 2. S´dzia, który zrzek∏ si´ urz´du
z przyczyn okreÊlonych w § 1, mo˝e
powróciç na urzàd s´dziego i po-
przednio zajmowane stanowisko, je-
˝eli przerwa w pe∏nieniu obowiàz-
ków s´dziego nie przekracza dzie-
wi´ciu lat, chyba ˝e pe∏ni∏ funkcje
s´dziowskie w mi´dzynarodowych
lub ponadnarodowych organach sà-
dowych.

§ 3. W wypadku przewidzianym w § 2
Krajowa Rada Sàdownictwa, z inicja-
tywy zainteresowanego, po uzyska-
niu opinii Zgromadzenia Sàdów Woj-
skowych, przedstawia Prezydentowi

Rzeczypospolitej Polskiej wniosek
o powo∏anie by∏ego s´dziego na
urzàd s´dziego na poprzednio zaj-
mowane stanowisko i miejsce s∏u˝-
bowe, niezale˝nie od liczby stano-
wisk s´dziowskich w danym sàdzie,
chyba ˝e nie spe∏nia on warunków
wymaganych do powo∏ania na urzàd
s´dziego.

§ 4. W razie odmowy przedstawienia Pre-
zydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
wniosku, o którym mowa w § 3, zain-
teresowanemu s∏u˝y skarga do Sàdu
Najwy˝szego.

Art. 34. § 1. Prawomocne orzeczenie sàdu dyscy-
plinarnego o z∏o˝eniu s´dziego z urz´-
du oraz prawomocne orzeczenie sàdu
skazujàce na Êrodek karny pozbawie-
nia praw publicznych lub zakazu zaj-
mowania stanowiska s´dziego pocià-
ga za sobà, z mocy prawa, utrat´ urz´-
du i stanowiska s´dziego. Stosunek
s∏u˝bowy s´dziego wygasa z chwilà
uprawomocnienia si´ orzeczenia.

§ 2. O wygaÊni´ciu stosunku s∏u˝bowe-
go, o którym mowa w § 1, s´dziego
zawiadamia Minister Sprawiedliwo-
Êci w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej.

Art. 35. § 1. S´dziego nie mo˝na zwolniç z zawo-
dowej s∏u˝by wojskowej przed roz-
wiàzaniem stosunku s∏u˝bowego
z mocy prawa lub przed utratà przez
niego stanowiska s´dziego.

§ 2. W wypadku, o którym mowa w § 1,
s´dziego zwalnia si´ z zawodowej
s∏u˝by wojskowej jednoczeÊnie z roz-
wiàzaniem stosunku s∏u˝bowego
z mocy prawa lub utratà przez niego
tego stanowiska.

§ 3. S´dzia, który orzeczeniem wojskowej
komisji lekarskiej zosta∏ uznany za
niezdolnego do zawodowej s∏u˝by
wojskowej, na swój wniosek jest po-
wo∏ywany, w trybie okreÊlonym
w przepisach ustawy, o której mowa
w art. 32 § 6, z zastrze˝eniem § 4 i 5,
na urzàd s´dziego sàdu powszechne-
go, je˝eli nie ma innych przeszkód
prawnych i istnieje taka mo˝liwoÊç.

§ 4. W wypadku przewidzianym w § 3 Kra-
jowa Rada Sàdownictwa, z inicjatywy
zainteresowanego, przedstawia Pre-
zydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
— bez zasi´gania opinii w∏aÊciwego
zgromadzenia s´dziów — wniosek
o powo∏anie by∏ego s´dziego sàdu
wojskowego na urzàd s´dziego sàdu
powszechnego.

§ 5. Powo∏anie s´dziego sàdu wojskowe-
go na urzàd s´dziego sàdu powszech-
nego w trybie, o którym mowa w § 3
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i 4, nast´puje w sposób, o którym
mowa w art. 32 § 8.

§ 6. W razie odmowy przedstawienia Pre-
zydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
wniosku, o którym mowa w § 4 , zain-
teresowanemu s∏u˝y skarga do Sàdu
Najwy˝szego.”;

20) art. 39 otrzymuje brzmienie:
„Art. 39. § 1. Karami dyscyplinarnymi sà:

1) upomnienie,
2) nagana, 
3) usuni´cie z zajmowanej funkcji,
4) przeniesienie na inne miejsce s∏u˝-

bowe,
5) z∏o˝enie s´dziego z urz´du.

§ 2. Orzekajàc kar´ z∏o˝enia s´dziego
z urz´du, sàdy dyscyplinarne mogà
wystàpiç do w∏aÊciwego organu
z wnioskiem o pozbawienie ukarane-
go stopnia oficerskiego.

§ 3. S´dzia, któremu wymierzono kar´
okreÊlonà w § 1 pkt 3 lub 4, nie mo˝e
byç wyznaczony przez okres pi´ciu lat
na wy˝sze s´dziowskie stanowisko
s∏u˝bowe oraz mianowany na wy˝szy
stopieƒ wojskowy, a tak˝e nie mo˝e
w tym okresie byç cz∏onkiem kole-
gium sàdu wojskowego, orzekaç
w sàdzie dyscyplinarnym oraz odzy-
skaç utraconej funkcji.

§ 4. Wymierzenie kary okreÊlonej w § 1
pkt 5 pociàga za sobà utrat´ mo˝liwo-
Êci ponownego powo∏ania ukarane-
go na urzàd s´dziego.

§ 5. W wypadku przewinienia dyscypli-
narnego lub wykroczenia mniejszej
wagi, sàd dyscyplinarny mo˝e odstà-
piç od wymierzania kary.”;

21) po art. 39 dodaje si´ art. 39a w brzmieniu:
„Art. 39a. § 1. Sàdami dyscyplinarnymi w spra-

wach dyscyplinarnych s´dziów sà-
dów wojskowych sà:
1) w pierwszej instancji — wojskowe

sàdy okr´gowe,
2) w drugiej instancji — Sàd Najwy˝-

szy — Izba Wojskowa.
§ 2. Miejscowo w∏aÊciwy do rozpozna-

nia sprawy s´dziego w post´powa-
niu dyscyplinarnym oraz w spra-
wach, o których mowa w art. 30 § 1,
jest sàd dyscyplinarny, w okr´gu
którego znajduje si´ miejsce s∏u˝bo-
we s´dziego obj´tego post´powa-
niem.

§ 3. Sàdy dyscyplinarne orzekajà w sk∏a-
dzie trzech s´dziów. Do orzekania
w sàdzie dyscyplinarnym sà upraw-
nieni wszyscy s´dziowie danego sà-
du dyscyplinarnego, z wyjàtkiem
prezesa sàdu oraz rzecznika dyscy-
plinarnego.”;

22) w art. 40:
a) § 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„§ 2. Rzecznik dyscyplinarny dzia∏a przy Krajo-
wej Radzie Sàdownictwa. Kadencja rzecz-
nika dyscyplinarnego trwa cztery lata.

§ 3. Zgromadzenie S´dziów Sàdów Wojsko-
wych zg∏asza Krajowej Radzie Sàdownic-
twa wybranego rzecznika dyscyplinarne-
go, najpóêniej na  trzy miesiàce przed up∏y-
wem kadencji rzecznika dyscyplinarnego
albo w ciàgu miesiàca po jego ustàpie-
niu.”,

b) dodaje si´ § 4 w brzmieniu:
„§ 4. Obwiniony mo˝e ustanowiç obroƒc´ spo-

Êród s´dziów sàdów wojskowych lub ad-
wokatów.”;

23) w art. 41:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynno-
Êci dyscyplinarne na ˝àdanie Krajowej Ra-
dy Sàdownictwa, Ministra Sprawiedliwo-
Êci, Ministra Obrony Narodowej, Pierwsze-
go Prezesa Sàdu Najwy˝szego, kolegium,
prezesów w∏aÊciwych sàdów wojskowych,
a tak˝e z w∏asnej inicjatywy. Rzecznik dys-
cyplinarny, w zakresie przeprowadzenia
post´powania wyjaÊniajàcego, jest zwiàza-
ny wskazaniem organu uprawnionego.”,

b) w § 2 po wyrazach „sàdu dyscyplinarnego”
przecinek zast´puje si´ kropkà i skreÊla si´ wyra-
zy „w tym wyjaÊnieƒ z∏o˝onych przez obwinio-
nego.”,

c) po § 2 dodaje si´ § 3—5 w brzmieniu:
„§ 3. Po przeprowadzeniu post´powania, o któ-

rym mowa w § 2, je˝eli zachodzà podstawy
do wszcz´cia post´powania dyscyplinar-
nego, rzecznik dyscyplinarny wszczyna po-
st´powanie dyscyplinarne i przedstawia
s´dziemu na piÊmie zarzuty.

§ 4. Po przedstawieniu zarzutów obwiniony,
w terminie 14 dni, mo˝e z∏o˝yç wyjaÊnienia
i zg∏osiç wnioski o przeprowadzenie dowo-
dów.

§ 5. Po up∏ywie terminu, o którym mowa w § 4,
a w razie potrzeby po przeprowadzeniu dal-
szych dowodów, rzecznik dyscyplinarny
sk∏ada wniosek o rozpoznanie sprawy dys-
cyplinarnej do sàdu dyscyplinarnego.
Wniosek powinien zawieraç dok∏adne
okreÊlenie 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 rozpra-

wie, sàd dyscyplinarny orzeka wyro-
kiem.

§ 2. Je˝eli przewinienie zawiera znamio-
na przest´pstwa, sàd dyscyplinarny
z urz´du rozpoznaje spraw´ w zakre-
sie zezwolenia na pociàgni´cie s´-
dziego do odpowiedzialnoÊci karnej
i wydaje postanowienie w przed-
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miocie zezwolenia, o którym mowa
w art. 30 § 1, co nie wstrzymuje bie-
gu post´powania dyscyplinarnego.

Art. 41b. § 1. Sàd dyscyplinarny mo˝e z urz´du
lub na wniosek rzecznika dyscypli-
narnego zawiesiç w czynnoÊciach
s´dziego, w stosunku do którego
wszcz´to post´powanie karne,
o ubezw∏asnowolnienie lub post´-
powanie dyscyplinarne.

§ 2. Zawieszenie w czynnoÊciach s´dzie-
go pociàga za sobà skutki zawiesze-
nia w czynnoÊciach s∏u˝bowych na
podstawie przepisów o dyscyplinie
wojskowej; nie dotyczy to osób,
w stosunku do których wszcz´to po-
st´powanie o ubezw∏asnowolnie-
nie.

§ 3. Zawieszenie w czynnoÊciach ustaje
z chwilà prawomocnego zakoƒcze-
nia post´powania, o którym mowa
w § 1, je˝eli sàd dyscyplinarny wcze-
Êniej nie uchyli∏ zawieszenia.

§ 4. Na uchwa∏´ w przedmiocie zawie-
szenia w czynnoÊciach s´dziego
przys∏uguje za˝alenie do sàdu dru-
giej instancji. Wniesienie za˝alenia
nie wstrzymuje wykonania uchwa∏y.

Art. 41c. § 1. Przewodniczàcy sàdu dyscyplinar-
nego pierwszej instancji przesy∏a od-
pis prawomocnego wyroku sàdu
dyscyplinarnego Krajowej Radzie
Sàdownictwa, Ministrowi Sprawie-
dliwoÊci i Ministrowi Obrony Naro-
dowej, a ponadto prezesowi w∏aÊci-
wego sàdu i kolegium.

§ 2. Wykonanie wyroku nale˝y do Mini-
stra SprawiedliwoÊci w porozumie-
niu z Ministrem Obrony Narodo-
wej.”;

25) w art. 42 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Po up∏ywie pi´ciu lat od uprawomocnienia

si´ wyroku orzekajàcego kar´ przewidzianà
w art. 39 § 1 pkt 1—4, Minister Sprawiedliwo-
Êci w porozumieniu z Ministrem Obrony Na-
rodowej zarzàdza usuni´cie odpisu wyroku
z akt osobowych, je˝eli w tym okresie nie wy-
dano przeciwko ukaranemu innego wyroku
skazujàcego.”;

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:

„Do asesorów, którym powierzono pe∏nienie
czynnoÊci s´dziowskich, stosuje si´ przepisy do-
tyczàce s´dziów, z wyjàtkiem art. 33, i z zastrze-
˝eniem art. 70 § 1a.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Asesor obejmujàcy stanowisko sk∏ada wo-

bec Ministra SprawiedliwoÊci Êlubowanie

wed∏ug roty ustalonej dla asesorów sàdo-
wych 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 SprawiedliwoÊci w porozumie-

niu z Ministrem Obrony Narodowej okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, tryb prze-
prowadzania konkursu na stanowisko
aplikanta, organizacj´ aplikacji sàdowej,
zakres egzaminu s´dziowskiego, sk∏ad ko-
misji egzaminacyjnej i sposób powo∏ywa-
nia jej cz∏onków, wysokoÊç ich wynagro-
dzenia i tryb post´powania komisji egza-
minacyjnej.”;

31) w art. 58 w § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) w razie uznania prawomocnym orzeczeniem

dyscyplinarnym winnym naruszenia honoru
i godnoÊci ˝o∏nierskiej,”;

32) w art. 70:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Do sàdów wojskowych, s´dziów wojsko-
wych oraz ∏awników stosuje si´ odpowied-
nio 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) okreÊlone w tych przepisach czynnoÊci

i uprawnienia Ministra SprawiedliwoÊci,
zgromadzenia ogólnego s´dziów, kole-
gium sàdu, prezesów sàdów rejono-
wych i okr´gowych  oraz prezesa sàdu
dyscyplinarnego wykonujà odpowied-
nio: Minister SprawiedliwoÊci w porozu-
mieniu z Ministrem Obrony Narodowej,
Zgromadzenie S´dziów Sàdów Wojsko-
wych, kolegium wojskowego sàdu okr´-
gowego, prezesi sàdów wojskowych
i prezes sàdu dyscyplinarnego, a czyn-
noÊci i uprawnienia prezesa sàdu apela-
cyjnego w zakresie nadzoru administra-
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cyjnego — Minister SprawiedliwoÊci za
poÊrednictwem dyrektora departamen-
tu, o którym mowa w art. 5 § 4,

2) uprawnienia okreÊlone w art. 92 § 1 po-
wo∏anej ustawy przys∏ugujà, je˝eli s´-
dzia wojskowy nie naby∏ wczeÊniej pra-
wa do urlopu dodatkowego okreÊlonego
w przepisach o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏-
nierzy zawodowych,

3) uprawnienia okreÊlone w art. 172—174
powo∏anej ustawy przys∏ugujà w wy-
padku okreÊlonym w art. 61 niniejszej
ustawy.”,

b) po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Do asesorów sàdów wojskowych, którym

powierzono pe∏nienie czynnoÊci s´dziow-
skich, 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 ko-
mornikach sàdowych 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 dotych-
czasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1 i dodaje si´
ust. 2—7 w brzmieniu:

„2. Komornik jest obowiàzany do z∏o˝enia oÊwiad-
czenia o swoim stanie majàtkowym. OÊwiadcze-
nie o stanie majàtkowym dotyczy majàtku odr´b-
nego oraz obj´tego ma∏˝eƒskà wspólnoÊcià ma-
jàtkowà. OÊwiadczenie to powinno zawieraç
w szczególnoÊci informacje o posiadanych zaso-
bach pieni´˝nych, nieruchomoÊciach, udzia∏ach
i akcjach w spó∏kach prawa handlowego, a po-
nadto o nabytym przez t´ osob´ albo jej ma∏˝on-
ka od Skarbu Paƒstwa, innej paƒstwowej osoby
prawnej, gminy lub zwiàzku mi´dzygminnego
mieniu, które podlega∏o zbyciu w drodze przetar-
gu. OÊwiadczenie to powinno równie˝ zawieraç
dane dotyczàce prowadzenia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej oraz pe∏nienia funkcji w spó∏kach prawa
handlowego lub spó∏dzielniach, z wyjàtkiem
funkcji w radzie nadzorczej spó∏dzielni mieszka-
niowej.

3. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 2, komorni-
cy sk∏adajà w∏aÊciwemu terytorialnie prezesowi
sàdu apelacyjnego.

4. Analizy danych zawartych w oÊwiadczeniu, o któ-
rym mowa w ust. 2 i 3, dokonuje w∏aÊciwe kole-
gium sàdu apelacyjnego.

5. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 2 i 3, sk∏ada
si´ przed obj´ciem stanowiska, a nast´pnie co ro-
ku do dnia 31 marca, wed∏ug stanu na dzieƒ
31 grudnia roku poprzedniego, a tak˝e w dniu
opuszczenia stanowiska komornika.

6. Informacje zawarte w oÊwiadczeniu o stanie ma-
jàtkowym stanowià tajemnic´ s∏u˝bowà, chyba ˝e
komornik, który z∏o˝y∏ oÊwiadczenie, wyrazi∏ pi-
semnà zgod´ na ich ujawnienie. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach podmiot uprawnio-
ny, zgodnie z ust. 3 lub 4, do odebrania oÊwiadcze-
nia mo˝e je ujawniç pomimo braku zgody sk∏ada-

jàcego oÊwiadczenie. OÊwiadczenie przechowuje
si´ przez 6 lat.

7. Do z∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 2, stosuje si´ odpowiednio formularz, okre-
Êlony przepisami o ograniczeniu prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby pe∏niàce
funkcje publiczne.”

Art. 192. W ustawie z dnia 17 grudnia 1997 r.
o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszech-
nych 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 stwierdzajàcej okoliczno-
Êci powodujàce utrat´ uprawnieƒ, osoba pozba-
wiona prawa do stanu spoczynku lub uposa˝enia
albo uposa˝enia rodzinnego nabywa prawo do
emerytury lub renty, je˝eli spe∏nia warunki okre-
Êlone w przepisach o ubezpieczeniu spo∏ecznym.
W takim wypadku od wynagrodzenia wyp∏acone-
go s´dziemu lub prokuratorowi w okresie s∏u˝by,
od którego nie odprowadzono sk∏adki na ubezpie-
czenie spo∏eczne, przekazuje si´ sk∏adk´ przewi-
dzianà za ten okres w przepisach o ubezpieczeniu
spo∏ecznym. Przepis art. 91 § 11 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów po-
wszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070), stosuje si´
odpowiednio.”

Art. 193. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach 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´pujàce zmiany: 

1) w art. 67 w ust. 4 po wyrazach „kierownicy orga-
nów wymienionych w art. 83 ust. 2” dodaje si´ wy-
razy „a dla sàdownictwa powszechnego Minister
SprawiedliwoÊci”;

2) w art. 83 w ust. 2 przed wyrazami „Najwy˝szej Izby
Kontroli” dodaje si´ wyrazy „sàdownictwa po-
wszechnego,”;

3) w art. 105 w ust. 2 po wyrazach „w art. 83 ust. 2”
dodaje si´ przecinek oraz wyrazy „z wyjàtkiem sà-
dów powszechnych,”.

Art. 194. W ustawie z dnia 3 grudnia 1998 r. o od-
powiedzialnoÊci dyscyplinarnej s´dziów, którzy w la-
tach 1944—1989 sprzeniewierzyli si´ niezawis∏oÊci 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, orze-
kajàc w procesach b´dàcych formà represji za dzia-
∏alnoÊç niepodleg∏oÊciowà, politycznà, obron´
praw cz∏owieka lub korzystanie z podstawowych
praw cz∏owieka, sprzeniewierzy∏ si´ niezawis∏oÊci
s´dziowskiej, nie stosuje si´, do dnia 31 grudnia
2002 r., przepisów o przedawnieniu w post´powa-
niu dyscyplinarnym dotyczàcym s´dziów.”

Art. 195. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pra-
cownikach sàdów i prokuratury (Dz. U. Nr 162,
poz. 1125) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
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1) w art. 4 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Dyrektora sàdu apelacyjnego, dyrektora sàdu

okr´gowego oraz kierownika finansowego sà-
du rejonowego zatrudnia si´ na podstawie po-
wo∏ania.”;

2) skreÊla si´ art. 13.

Rozdzia∏ 2

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 196. Sàdy utworzone na podstawie ustawy wy-
mienionej w art. 211 sà sàdami powszechnymi w rozu-
mieniu ustawy. 

Art. 197. Istniejàce w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy
oÊrodki zamiejscowe i wydzia∏y zamiejscowe sàdów
okr´gowych stajà si´, odpowiednio, oÊrodkami za-
miejscowymi albo wydzia∏ami zamiejscowymi odpo-
wiednich sàdów okr´gowych w rozumieniu ustawy.

Art. 198. § 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy s´-
dziowie sàdów powszechnych otrzymujà stawk´ pod-
stawowà wynagrodzenia zasadniczego przys∏ugujàcà
na zajmowanym stanowisku oraz dodatek za d∏ugolet-
nià prac´, wed∏ug zasad okreÊlonych w art. 91 § 7.

§ 2. Z dniem 1 stycznia 2002 r. s´dziowie, którzy
przepracowali na zajmowanym stanowisku co naj-
mniej siedem lat, otrzymujà stawk´ pierwszà awanso-
wà wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2003 r. s´dziowie, którzy
przepracowali na danym stanowisku s´dziowskim co
najmniej czternaÊcie lat, otrzymujà drugà stawk´
awansowà wynagrodzenia zasadniczego.

§ 4. S´dziemu, który na podstawie § 2 otrzyma∏
stawk´ pierwszà awansowà wynagrodzenia zasadni-
czego, a z dniem 1 stycznia 2003 r. nie spe∏nia∏ warun-
ku, o którym mowa w § 3, do okresu wymaganego
zgodnie z art. 91 § 4 dla uzyskania stawki drugiej awan-
sowej 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 wy-
sokoÊci wynagrodzenia s´dziów sàdów powszechnych
dla potrzeb ustalania uposa˝enia s´dziów sàdów woj-
skowych wed∏ug zasad okreÊlonych w art. 70 § 3 usta-
wy, o której mowa w art. 190 zdanie wst´pne. 

Art. 199. S´dziowie Sàdu Najwy˝szego spe∏niajàcy
warunki do przejÊcia 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
sàdów powszechnych, o Sàdzie Najwy˝szym, o Naczel-
nym Sàdzie Administracyjnym, o Trybunale Konstytu-
cyjnym, o ustroju sàdów wojskowych i Prawo o nota-
riacie (Dz. U. Nr 73, poz. 436), nabyli prawo do uposa-
˝enia s´dziów w stanie spoczynku obliczanego od wy-
nagrodzenia przys∏ugujàcego s´dziom Sàdu Najwy˝-
szego.

Art. 200. § 1. S´dziów, którzy przed dniem 1 stycz-
nia 1998 r. przeszli na emerytury lub renty i nabyli pra-

wo do uposa˝enia, uwa˝a si´ za s´dziów w stanie spo-
czynku w rozumieniu ustawy, chyba ˝e utracili upraw-
nienie do tego uposa˝enia.

§ 2. Uposa˝enia s´dziów w stanie spoczynku
z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy ustala si´ w wysokoÊci
75% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za
wys∏ug´ lat, jakie otrzymywa∏by s´dzia w chwili przej-
Êcia na emerytur´ lub rent´ albo w stan spoczynku,
przy zastosowaniu zasad okreÊlonych w art. 198 § 1. 

§ 3. Przepisy art. 100 § 2—8 niniejszej ustawy majà
zastosowanie do by∏ych s´dziów, którzy nabyli prawo
do emerytury lub renty przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
je˝eli prawo to nabyli zajmujàc stanowisko s´dziego.
Przy ustalaniu wysokoÊci uposa˝enia uwzgl´dnia si´
wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem za wys∏u-
g´ lat, które pobiera∏by s´dzia w dniu 1 stycznia 1998 r.,
z zastosowaniem przepisu § 2.

§ 4. Uposa˝enia rodzinne po zmar∏ych s´dziach al-
bo s´dziach w stanie spoczynku, do których prawo po-
wsta∏o po dniu 1 stycznia 1999 r., z dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy podwy˝sza si´, przy zastosowaniu zasad
okreÊlonych w art. 102.

Art. 201. § 1. Kadencje prezesów i wiceprezesów
sàdów okr´gowych oraz apelacyjnych, rozpocz´te
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, wynoszà szeÊç lat
i liczà si´ od ich rozpocz´cia, chyba ˝e w ciàgu szeÊciu
tygodni po up∏ywie okresu, na który zostali powo∏ani
do pe∏nienia funkcji, w∏aÊciwe zgromadzenie s´dziów
wyrazi sprzeciw. Kadencje prezesów i wiceprezesów,
którzy pe∏nià jednà z tych funkcji kolejno po raz drugi,
koƒczà si´ z up∏ywem okresu, na który zostali powo∏a-
ni. 

§ 2. W ciàgu trzech miesi´cy od wejÊcia w ˝ycie
ustawy zgromadzenia ogólne s´dziów dostosujà swój
sk∏ad do stanu zgodnego z ustawà. Kadencje zgroma-
dzeƒ ogólnych s´dziów trwajà do koƒca kadencji pre-
zesów sàdów.

§ 3. W ciàgu miesiàca od rozpocz´cia nowej kaden-
cji zgromadzeƒ ogólnych s´dziów zostanà przeprowa-
dzone wybory cz∏onków kolegiów sàdów, zgodnie
z ustawà. 

§ 4. Do aplikacji sàdowej oraz do aplikacji w sàdzie
wojskowym i do asesury oraz do asesury w sàdzie woj-
skowym rozpocz´tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe. Asesorzy
sàdowi i asesorzy sàdów wojskowych, mianowani
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, mogà byç aseso-
rami przez okres przekraczajàcy trzy lata, do ukoƒcze-
nia wieku wymaganego do powo∏ania na stanowisko
s´dziego sàdu rejonowego albo s´dziego sàdu wojsko-
wego.

Art. 202. § 1. W okresie do dnia 31 grudnia 2003 r.
na stanowisko s´dziego sàdu rejonowego mo˝e byç
powo∏any ten, kto spe∏nia wymagania okreÊlone
w art. 61, z tym ˝e wymagany wiek wynosi ukoƒczone
28 lat, a wymagany okres pracy w charakterze asesora
sàdowego i prokuratorskiego wynosi dwa lata.
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§ 2. W okresie, o którym mowa w § 1, na stanowi-
sko s´dziego sàdu wojskowego mo˝e byç powo∏any
ten, kto spe∏nia warunki okreÊlone w art. 22 ustawy wy-
mienionej w art. 190, z tym ˝e wymagany wiek wynosi
ukoƒczone 28 lat, a wymagany sta˝ na stanowisku ase-
sora wynosi dwa lata.

Art. 203. § 1. Dyrektorzy, o których mowa w art. 21
§ 2, zostanà zatrudnieni z dniem 1 stycznia 2002 r. 

§ 2. Do czasu zatrudnienia dyrektorów sàdów ape-
lacyjnych, okr´gowych lub kierowników oddzia∏ów fi-
nansowych sàdów rejonowych ich obowiàzki wykonu-
jà odpowiednio prezesi sàdów apelacyjnych, okr´go-
wych lub rejonowych.

Art. 204. § 1. W sprawach przewinieƒ dyscyplinar-
nych s´dziów pope∏nionych przed wejÊciem w ˝ycie
ustawy stosuje si´ przepisy tej ustawy z wyjàtkiem
art. 108, z zastrze˝eniem § 2—5.

§ 2. Sàd Dyscyplinarny i Wy˝szy Sàd Dyscyplinar-
ny powo∏ane na podstawie przepisów dotychczaso-
wych dzia∏ajà do zakoƒczenia post´powania w spra-
wach, o których mowa w § 3 i 4.

§ 3. Do spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci sàdów
dyscyplinarnych niezakoƒczonych w pierwszej instan-
cji do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy
dotychczasowe.

§ 4. W sprawach, o których mowa w § 2, w których
zosta∏y wniesione Êrodki odwo∏awcze, orzeka w dru-
giej instancji Wy˝szy Sàd Dyscyplinarny, wed∏ug prze-
pisów dotychczasowych.

§ 5. W razie uchylenia orzeczenia przez Wy˝szy Sàd
Dyscyplinarny i przekazania sprawy do ponownego
rozpoznania, stosuje si´ przepisy ustawy.

§ 6. Akta spraw dyscyplinarnych prowadzonych na
podstawie dotychczasowych przepisów przechowuje
Sàd Najwy˝szy.

§ 7. Przepisy § 1—6 stosuje si´ równie˝ w sprawach
przewinieƒ dyscyplinarnych s´dziów sàdów wojsko-
wych.

Art. 205. Referendarze sàdowi do dnia 31 grudnia
2001 r. zachowujà wynagrodzenie ustalone na podsta-
wie przepisów dotychczasowych.

Art. 206. § 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy pro-
kuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury otrzymujà stawk´ podstawowà wynagro-
dzenia zasadniczego przys∏ugujàcà na zajmowanym
stanowisku oraz dodatek za d∏ugoletnià prac´ wed∏ug
zasad okreÊlonych w art. 62 ust. 1g ustawy, o której
mowa w art. 185 zdanie wst´pne.

§ 2. Z dniem 1 stycznia 2002 r. prokuratorzy, którzy
przepracowali na zajmowanym stanowisku co naj-
mniej siedem lat, otrzymujà stawk´ pierwszà awanso-
wà wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2003 r. prokuratorzy, którzy
przepracowali na danym stanowisku prokuratorskim
co najmniej czternaÊcie lat, otrzymujà drugà stawk´
awansowà wynagrodzenia zasadniczego.

§ 4. Prokuratorowi, który na podstawie § 2 otrzyma∏
stawk´ pierwszà awansowà wynagrodzenia zasadni-
czego, a z dniem 1 stycznia 2003 r. nie spe∏nia∏ warun-
ku, 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 zajmowa-
nym stanowisku prokuratorskim.

§ 5. Przepisy § 1—3 stosuje si´ przy obliczaniu wy-
sokoÊci wynagrodzenia prokuratorów powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury dla potrzeb
ustalania uposa˝enia prokuratorów wojskowych jed-
nostek organizacyjnych prokuratury wed∏ug zasad
okreÊlonych 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 pro-
kuratorów w stanie spoczynku i do uposa˝enia rodzin-
nego po zmar∏ych prokuratorach albo prokuratorach
w stanie spoczynku.

§ 7. Przepis art. 201 § 4 stosuje si´ do aplikacji pro-
kuratorskiej oraz do asesury prokuratorskiej.

Art. 207. § 1. S´dziowie, którzy na podstawie do-
tychczasowych przepisów uzyskali zgod´ Krajowej Ra-
dy Sàdownictwa na dalsze zajmowanie stanowiska po-
mimo ukoƒczenia 65 roku ˝ycia, przechodzà w stan
spoczynku z up∏ywem okresu, na który Krajowa Rada
Sàdownictwa wyrazi∏a zgod´.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do proku-
ratorów, którzy uzyskali zgod´ Prokuratora Generalne-
go na dalsze zajmowanie stanowiska. 

§ 3. W sprawach dotyczàcych wyra˝enia zgody,
o której mowa w § 1 i 2, niezakoƒczonych w chwili wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, przepis art. 69 § 3 zdanie drugie
stosuje si´.

Art. 208. § 1. Do czasu wejÊcia w ˝ycie ustawy,
o której mowa w art. 154 § 2, do kuratorów sàdowych
stosuje si´ przepisy § 2—10.

§ 2. Kuratorem zawodowym mo˝e byç 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,

4) ukoƒczy∏ 24 lata,

5) ukoƒczy∏ wy˝sze studia prawnicze, pedagogiczne,
psychologiczne, socjologiczne lub z zakresu reso-
cjalizacji albo ma wykszta∏cenie Êrednie i wykony-
wa∏ zawodowo lub spo∏ecznie obowiàzki z zakresu
profilaktyki, resocjalizacji lub wychowania,

6) odby∏ roczny sta˝ kuratorski,

7) z∏o˝y∏ egzamin kuratorski.

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Mini-
ster SprawiedliwoÊci, na wniosek prezesa sàdu okr´go-
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wego, mo˝e zwolniç kandydata do mianowania kurato-
rem zawodowym od obowiàzku odbycia sta˝u i z∏o˝enia
egzaminu, a tak˝e uznaç za wystarczajàce ukoƒczenie
przez kandydata innych studiów wy˝szych ni˝ wymienio-
ne w § 2 pkt 5, je˝eli ich zakres obejmuje wiedz´ przydat-
nà do wykonywania funkcji kuratora zawodowego.

§ 4. Kuratora zawodowego mianuje i zwalnia pre-
zes sàdu okr´gowego.

§ 5. Do kuratorów zawodowych stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 89, 92 i 93.

§ 6. Wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodo-
wych stanowi, odpowiednio do rangi stanowiska, wie-
lokrotnoÊç prognozowanego przeci´tnego wynagro-
dzenia w paƒstwowej sferze bud˝etowej.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych, do kuratorów
zawodowych stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy
o pracownikach sàdów i prokuratury.

§ 8. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wysokoÊç wynagrodzenia kuratorów zawodo-
wych, uwzgl´dniajàc rang´ zawodu i zakres obowiàz-
ków pracowniczych oraz poziom wynagrodzeƒ pra-
cowników sàdowych.

§ 9. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia:

1) szczegó∏owe obowiàzki i prawa oraz organizacj´
pracy kuratorów zawodowych w sàdzie, 

2) zakres egzaminu, sk∏ad komisji egzaminacyjnej,
sposób powo∏ywania jej cz∏onków i post´powania
komisji egzaminacyjnej, uwzgl´dniajàc zakres od-
bytej praktyki, pisemnà i ustnà form´ egzaminu,
istotnà wag´ przyczyn ustalania terminu póêniej-
szego zdawania egzaminu, kwalifikacje cz∏onków
komisji egzaminacyjnej, zasad´ poprawnoÊci prze-
biegu i rzetelnoÊci ocen egzaminacyjnych, 

3) tryb powo∏ywania i odwo∏ywania kuratorów spo-
∏ecznych oraz szczegó∏owy zakres ich obowiàzków
i praw, uwzgl´dniajàc spo∏eczny charakter wyko-
nywanej funkcji oraz prawo do ekwiwalentu za wy-
datki ponoszone przy jej wykonywaniu.

§ 10. Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy okreÊli, w dro-

dze rozporzàdzenia, wysokoÊç wynagrodzenia cz∏on-
ków komisji egzaminacyjnej, o których mowa w § 9
pkt 2, uwzgl´dniajàc zakres i nak∏ad pracy cz∏onków ko-
misji egzaminacyjnej w trakcie egzaminu.

Art. 209. § 1. W zakresie planowania i uchwalania
bud˝etu paƒstwa na 2002 r. nie stosuje si´ przepisów
art. 178.

§ 2. Projekt planu dochodów i wydatków sàdów
powszechnych na rok 2002 jako odr´bnà cz´Êç w bu-
d˝ecie paƒstwa opracowuje Minister SprawiedliwoÊci
na zasadach dotychczasowych i, po zasi´gni´ciu opinii
Krajowej Rady Sàdownictwa, przekazuje tak sporzà-
dzony projekt ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finan-
sów publicznych w trybie okreÊlonym w art. 178 § 4.

Art. 210. Do dnia 1 stycznia 2003 r. sàdom grodzkim
powierza si´ równie˝ rozpoznawanie spraw o przest´p-
stwa okreÊlone w art. 178a Kodeksu karnego.

Art. 211. § 1. Traci moc ustawa z dnia 20 czerwca
1985 r. — Prawo o ustroju sàdów 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. Zachowujà moc akty prawne wydane w celu
wykonania ustawy, o której mowa w § 1, o ile nie sà
sprzeczne z ustawà.

Art. 212. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2001 r., z wyjàtkiem:

1) art. 91 § 2—4, art. 151 § 1, art. 176, art. 178, art. 193,
art. 195 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.,

2) art. 13 § 2 pkt 4, art. 177 oraz art. 179 § 1—4, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
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