
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 5 marca 2009 r. Druk nr 473 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 5 marca 2009 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 5 marca 2009 r. nad ustawą  

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

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w punktach: 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 12. 
 
 
 
 
 
 
   Przewodniczący Komisji 
   Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
   (-) Stanisław Piotrowicz 
 
 

u
Data publikacji



 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych oraz niektórych innych ustaw 

 

 

 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie poprawki nr 2. 

 

1)  w art. 1 w pkt 2 w lit. g, w § 8 wyrazy "Minister Sprawiedliwości" 

zastępuje się wyrazami "Prezydent Rzeczypospolitej"; 

 

Poprawka  
sen. S. Piotrowicza 

2)  w art. 1 w pkt 2 w lit. g, w § 8 wyrazy "Minister Sprawiedliwości" 

zastępuje się wyrazami "Rada Ministrów"; 

 

Poprawka  
sen. S. Piotrowicza 

 Uwaga: 

Poprawki nr 3, 4, 7 i 8 należy głosować łącznie. 

 

3)  w art. 1 pkt 3, w art. 91a: 

a) § 3 otrzymuje brzmienie: 

"§ 3. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego określa się w stawce 

bezpośrednio wyższej po upływie kolejnych pięciu lat pracy 

na danym stanowisku sędziowskim.", 

b) § 5 otrzymuje brzmienie: 

"§ 5. Sędziemu, któremu z chwilą objęcia stanowiska w sądzie 

okręgowym przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w 

stawce czwartej albo piątej, a także sędziemu, któremu z 

chwilą objęcia stanowiska w sądzie apelacyjnym 

przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce siódmej 

albo ósmej, do okresu pracy niezbędnego do uzyskania 

wynagrodzenia w stawce bezpośrednio wyższej zalicza się 

okres pracy na stanowisku bezpośrednio niższym, w którym 

sędziemu przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce, 

odpowiednio, trzeciej albo czwartej, szóstej albo siódmej."; 

 

 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez komisję 
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4)  w art. 3 w pkt 3 w lit. e: 

a) ust. 1eb otrzymuje brzmienie: 

"1eb. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora określa się w stawce 

bezpośrednio wyższej po upływie kolejnych pięciu lat pracy na 

danym stanowisku prokuratorskim.", 

b) ust. 1ed otrzymuje brzmienie: 

"1ed. Prokuratorowi, któremu z chwilą objęcia stanowiska w 

prokuraturze okręgowej przysługiwało wynagrodzenie 

zasadnicze w stawce czwartej albo piątej, a także 

prokuratorowi, któremu z chwilą objęcia stanowiska w 

prokuraturze apelacyjnej przysługiwało wynagrodzenie 

zasadnicze w stawce siódmej albo ósmej, do okresu pracy 

niezbędnego do uzyskania wynagrodzenia w stawce 

bezpośrednio wyższej zalicza się okres pracy na stanowisku 

bezpośrednio niższym, w którym prokuratorowi 

przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce, 

odpowiednio, trzeciej albo czwartej, szóstej albo siódmej."; 

 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 5 i 11 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 6 i 12. 

 

5)  w art. 10 ust. 2-4 otrzymują brzmienie: 

"2. Stawkę wynagrodzenia zasadniczego sędziego ustala się 

uwzględniając staż pracy sędziego na stanowisku zajmowanym w 

dniu 1 stycznia 2009 r. Staż pracy niezbędny do uzyskania 

poszczególnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, określa tabela, 

stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej ustawy. 

 3. Do stażu pracy wlicza się czas pozostawania poza zawodem 

sędziowskim, jeżeli spowodowane było represjami za polityczną 

postawę sędziego, o ile powrót do zawodu nastąpił nie później niż 

do 31 grudnia 1990 r., a do stażu pracy na stanowisku sędziego 

sądu rejonowego - także okres powierzenia pełnienia 

czynności sędziowskich na stanowisku asesora sądowego. 

Poprawka  
KPCPP 
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 4. Staż pracy, o którym mowa w ust. 2, ulega wydłużeniu o trzy lata 

w razie ukarania sędziego karą dyscyplinarną, dwukrotnego 

wytknięcia uchybienia, o którym mowa w art. 40 ustawy 

zmienianej w art. 1, lub dwukrotnego zwrócenia uwagi w trybie 

określonym w art. 37 § 4 ustawy zmienianej w art. 1, chyba że 

uprawniony organ zarządził usunięcie, odpowiednio, wyroków, 

postanowień lub pism z akt osobowych sędziego."; 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 6 i 12 należy głosować łącznie. 

 

6)  w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Stawkę wynagrodzenia zasadniczego sędziego ustala się 

uwzględniając staż pracy sędziego na stanowisku zajmowanym w 

dniu 1 stycznia 2009 r., a jeżeli jest to korzystniejsze - staż pracy 

sędziego na wszystkich dotychczas zajmowanych stanowiskach 

sędziowskich lub prokuratorskich (ogólny staż pracy); 

uwzględnienie ogólnego stażu pracy nie może jednak stanowić 

podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu 

okręgowego w stawce szóstej i siódmej, a w przypadku sędziego 

sądu apelacyjnego - w stawce dziewiątej i dziesiątej. Staż pracy 

na zajmowanym stanowisku oraz ogólny staż pracy, niezbędny 

do uzyskania poszczególnych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego, określa tabela, stanowiąca załącznik nr 3 do 

niniejszej ustawy."; 

 

Poprawka  
mniejszości 
KPCPP oraz  
sen. W. Sidorowicza 
poparta przez komisję 

7)  w art. 10 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"5. Określenie wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego 

w stawce piątej, a sędziego sądu okręgowego w stawce ósmej, może 

nastąpić nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2014 r."; 

 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez komisję 

8)  w art. 11 w zdaniu drugim wyrazy "art. 10 ust. 2-4" zastępuje się 

wyrazami "art. 10 ust. 2-5"; 

 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez komisję 
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9)  w art. 11 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 

w brzmieniu: 

"2. Z dniem 1 stycznia 2009 r. wynagrodzenia prokuratorów 

powołanych przed tym dniem na stanowisko prokuratora 

prokuratury okręgowej w prokuraturze rejonowej określa się w 

stawce czwartej, a prokuratorów powołanych na stanowisko 

prokuratora prokuratury apelacyjnej w prokuraturze okręgowej – 

w stawce siódmej."; 

 

Poprawka  
mniejszości 
KPCPP oraz  
sen. W. Sidorowicza 
poparta przez komisję 

10)  załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie: Poprawka  
sen. S. Piotrowicza 
 
 

 

 

"Załącznik nr 1 
 

Załącznik do ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 
 

Stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach sędziowskich oraz 
mnożniki, służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego sędziów 

 

Stanowisko Stawka 

wynagrodzenia 

zasadniczego 

Mnożnik 

 

sędzia sądu rejonowego pierwsza 2,55 

 druga 2,67 

 trzecia 2,78 

 czwarta 2,86 

 piąta 3,00 

sędzia sądu okręgowego czwarta 2,86 

 piąta 3,00 

 szósta 3,15 

 siódma 3,25 

 ósma 3,42 

sędzia sądu apelacyjnego siódma 3,25 
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 ósma 3,42 

 dziewiąta 3,62 

 dziesiąta 3,73 

"; 

 

11)  załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie: Poprawka  
KPCPP 

 
 

"Załącznik nr 3 
 
Załącznik do ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. 
 

Tabela określająca staż pracy niezbędny do uzyskania poszczególnych stawek  
wynagrodzenia zasadniczego 

 

stanowisko staż pracy na danym 
stanowisku 

stawka 
wynagrodzenia 
zasadniczego 

sędzia sądu 
rejonowego do 5 lat pierwsza 

 powyżej 5 do 10 lat druga 

 powyżej 10 do 15 lat trzecia 

 powyżej 15 lat czwarta 

sędzia sądu 
okręgowego do 5 lat czwarta 

 powyżej 5 do 10 lat piąta 

 powyżej 10 do 15 lat szósta 

 powyżej 15 lat siódma 

sędzia sądu 
apelacyjnego do 5 lat siódma 

 powyżej 5 do 10 lat ósma 

 powyżej 10 do 15 lat dziewiąta 

 powyżej 15 lat dziesiąta 
". 
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12)  załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie: Poprawka  
mniejszości 
KPCPP oraz  
sen. W. Sidorowicza 
poparta przez komisję 

 

 
 

"Załącznik nr 3 
 
Załącznik do ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. 
 

 
Tabela określająca staż pracy na zajmowanym stanowisku oraz ogólny staż pracy niezbędny 

do uzyskania poszczególnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
 

stanowisko staż pracy na danym 
stanowisku ogólny staż pracy 

stawka 
wynagrodzenia 
zasadniczego 

sędzia sądu rejonowego do 5 lat do 5 lat pierwsza 

 powyżej 5 do 10 lat powyżej 5 do 10 lat druga 

 powyżej 10 do 15 lat powyżej 10 do 15 
lat trzecia 

 powyżej 15 lat powyżej 15 lat czwarta 

sędzia sądu okręgowego do 5 lat do 15 lat czwarta 

 powyżej 5 do 10 lat powyżej 15 lat piąta 

 powyżej 10 do 15 lat nie uwzględnia się  szósta 

 powyżej 15 lat nie uwzględnia się siódma 

sędzia sądu apelacyjnego do 5 lat do 25 lat siódma 

 powyżej 5 do 10 lat powyżej 25 lat ósma 

 powyżej 10 do 15 lat nie uwzględnia się  dziewiąta 

 powyżej 15 lat nie uwzględnia się dziesiąta 
". 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


