
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 7 listopada 2008 r.

o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

(druk nr 358)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. O PROKURATURZE (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39)

Art. 14.
1. Prokuratorem może być powołany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne

uznane w Polsce;
4) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków prokuratora;
5) ukończył 26 lat;
6) złożył egzamin prokuratorski lub sędziowski;
7) pracował w charakterze asesora prokuratorskiego lub sądowego co najmniej rok albo

odbył w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury okres służby
przewidziany w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

2. Na prokuratora w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury może być
powołany oficer zawodowy, oficer służby okresowej, zwani dalej "oficerem", lub
prokurator powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury.

3. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, nie dotyczą:
1) profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych w polskich szkołach wyższych,

w Polskiej Akademii Nauk oraz w instytutach naukowo-badawczych i innych
placówkach naukowych;

2) sędziów;
3) adwokatów, radców prawnych oraz radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,

którzy wykonywali ten zawód lub zajmowali takie stanowisko przez co najmniej trzy
lata.

4. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 7, nie dotyczą notariuszy.
5. Na stanowisko prokuratora prokuratury okręgowej w prokuraturze rejonowej może być

powołany prokurator prokuratury rejonowej, który pełnił służbę na zajmowanym
stanowisku co najmniej piętnaście lat i po osiągnięciu drugiej stawki awansowej
wynagrodzenia zasadniczego nie był ukarany karą dyscyplinarną, ani nie otrzymał
wytknięcia uchybienia, o którym mowa w art. 8 ust. 7.

6. Na stanowisko prokuratora prokuratury apelacyjnej w prokuraturze okręgowej może być
powołany prokurator prokuratury okręgowej, który pełnił służbę na zajmowanym
stanowisku co najmniej piętnaście lat i po osiągnięciu drugiej stawki awansowej
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wynagrodzenia zasadniczego nie był ukarany karą dyscyplinarną, ani nie otrzymał
wytknięcia uchybienia, o którym mowa w art. 8 ust. 7.

7. Do okresów pełnienia służby wskazanych w ust. 5 i 6 wlicza się okresy pracy na
stanowisku prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu.

Art. 16.
1. Prokurator Generalny może odwołać prokuratora jednostki organizacyjnej prokuratury,

jeżeli prokurator, mimo dwukrotnego ukarania przez sąd dyscyplinarny karą wymienioną
w art. 67 ust. 1 pkt 2-4 lub art. 113 pkt 2-4, popełnił przewinienie służbowe, a w tym
dopuścił się oczywistej obrazy przepisów prawa lub uchybił godności urzędu
prokuratorskiego; przed podjęciem decyzji Prokurator Generalny wysłuchuje wyjaśnień
prokuratora, chyba że nie jest to możliwe, oraz zasięga odpowiednio opinii zebrania
prokuratorów Prokuratury Krajowej lub Naczelnej Prokuratury Wojskowej albo opinii
właściwego zgromadzenia prokuratorów w prokuraturze apelacyjnej.

2. Prokurator Generalny może odwołać prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury na wniosek Ministra Obrony Narodowej w wypadkach, gdy przepisy o
służbie wojskowej przewidują zwolnienie z zawodowej służby wojskowej.

3. Prokurator Generalny odwołuje prokuratora jednostki organizacyjnej prokuratury, który
zrzekł się stanowiska prokuratora.

3a. Na wniosek prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, niebędącego
oficerem, który zrzekł się stanowiska prokuratora, Prokurator Generalny powołuje go na
stanowisko równorzędne w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury,
niezależnie od liczby stanowisk prokuratorskich, chyba że nie spełnia on warunków
wymaganych do powołania na stanowisko prokuratora.

3b. W razie odmowy powołania, o którym mowa w ust. 3a, zainteresowanemu służy skarga
do Sądu Najwyższego.

4. Stosunek służbowy prokuratora wygasa po upływie trzech miesięcy od doręczenia
zawiadomienia o odwołaniu, chyba że na wniosek zainteresowanego prokuratora
określono krótszy termin.

<4a. Prawomocne orzeczenie sądu dyscyplinarnego o wydaleniu ze służby
prokuratorskiej oraz prawomocne orzeczenie sądu orzekające wobec prokuratora
środek karny pozbawienia praw publicznych, zakazu zajmowania stanowiska
prokuratora, degradacji lub wydalenia z zawodowej służby wojskowej, pociąga za
sobą z mocy prawa utratę stanowiska prokuratora; stosunek służbowy prokuratora
wygasa z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

4b. W przypadku uchylenia orzeczenia sądu dyscyplinarnego o wydaleniu ze służby
prokuratorskiej przez Sąd Najwyższy w wyniku kasacji, o której mowa w art. 83
ust. 2, prokuratora przywraca się do służby na dotychczas zajmowanym stanowisku
z zachowaniem ciągłości stosunku służbowego i z prawem do wynagrodzenia za
okres faktycznego pozostawania poza służbą.

4c. W przypadku uchylenia, w trybie określonym w ust. 4b, orzeczenia sądu
dyscyplinarnego o wydaleniu ze służby prokuratorskiej, wydanego w stosunku do
będącego oficerem prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury,
przywrócenie do tej służby następuje na stanowisko równorzędne przeznaczone dla
osoby niebędącej oficerem.>
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5. (utracił moc).
5a. Stosunek służbowy prokuratora wygasa z dniem utraty przez niego obywatelstwa

polskiego.
6. (uchylony).

Art. 50.
1. Prokurator Generalny może delegować prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej

prokuratury, a prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, w
porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, do innej jednostki organizacyjnej
prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej
Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, zgodnie z kwalifikacjami
prokuratora. Prokurator Generalny w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej
może również delegować prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury
do wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury. Delegowanie na okres dłuższy niż
sześć miesięcy w ciągu roku może nastąpić tylko za zgodą prokuratora.

1a. W uzasadnionych wypadkach, z uwagi na potrzeby kadrowe powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury, Prokurator Generalny może delegować prokuratora, bez
jego zgody, na okres dwunastu miesięcy w ciągu roku do prokuratury mającej siedzibę w
miejscowości, w której zamieszkuje delegowany, lub do prokuratury w miejscowości, w
której znajduje się prokuratura będąca miejscem zatrudnienia delegowanego.

[1b. Do Ministerstwa Sprawiedliwości albo Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów
Powszechnych i Prokuratury może być delegowany jedynie prokurator wyróżniający się
wysokim poziomem wiedzy prawniczej oraz wykazujący znajomość problematyki w
zakresie powierzanych mu obowiązków.]

<1b. Do Ministerstwa Sprawiedliwości albo Krajowej Szkoły Sądownictwa i
Prokuratury może być delegowany jedynie prokurator wyróżniający się wysokim
poziomem wiedzy prawniczej oraz wykazujący znajomość problematyki w zakresie
powierzanych mu obowiązków.>

2. Delegowanie na okres do dwóch miesięcy w ciągu roku może zarządzić również
prokurator apelacyjny i okręgowy.

2a. Prokurator Generalny może delegować prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej
prokuratury, a prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury w
porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, za jego zgodą, do pełnienia obowiązków
lub pełnienia określonej funkcji poza granicami państwa w ramach działań
podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły
międzynarodowe, działające na podstawie umów międzynarodowych, w tym umów
konstytuujących organizacje międzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą
Polską, zgodnie z kwalifikacjami prokuratora, na czas określony, nie dłuższy niż cztery
lata, z możliwością ponownego delegowania na kolejny okres, nieprzekraczający
czterech lat.

2b. Do okresu delegowania, o którym mowa w ust. 1, 1a i 2, nie wlicza się okresu, w którym
prokurator delegowany nie pełnił obowiązków służbowych z powodu choroby.

3. Prokurator delegowany na podstawie ust. 1 - na czas nieokreślony lub na podstawie ust.
2a - na okres dłuższy niż rok może być odwołany z delegacji względnie z niej ustąpić za
trzymiesięcznym uprzedzeniem. Prokurator delegowany na podstawie ust. 2a - na okres
nie dłuższy niż rok może ustąpić z delegacji za miesięcznym uprzedzeniem.
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[3a. Prokurator Generalny może delegować prokuratora, za jego zgodą, do wykonywania
czynności w Radzie Programowej Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów
Powszechnych i Prokuratury lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w tym Centrum.]

<3a. Prokurator Generalny może delegować prokuratora, za jego zgodą, do
wykonywania czynności w Radzie Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i
Prokuratury lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w tej szkole.>

3b. Prokurator Generalny odwołuje prokuratora delegowanego na podstawie ust. 2a z
delegacji przed wyznaczonym terminem w przypadku:

1) gdy stan jego zdrowia uniemożliwia dalsze pełnienie obowiązków lub funkcji;
2) wniosku uprawnionego organu organizacji lub zespołu, o których mowa w ust. 2a;
3) gdy dalsza delegacja staje się bezprzedmiotowa;
4) zaistnienia innej, niż określone w pkt 1-3, ważnej przyczyny, jeżeli dalsza delegacja

prokuratora nie gwarantuje należytego wykonywania przez niego powierzonych
obowiązków lub funkcji.

4. Prokurator delegowany do innej jednostki organizacyjnej prokuratury, z wyjątkiem
Prokuratury Krajowej, po sześciu miesiącach delegowania uzyskuje na pozostały okres
delegacji prawo do wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej, przewidzianego
dla prokuratora tej jednostki.

4a. Po trzech miesiącach delegowania do Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej
Prokuratury Krajowej do czynności prokuratorskich, na pozostały okres delegacji
prokuratorowi prokuratury apelacyjnej przysługuje wynagrodzenie w stawce
podstawowej takie jak prokuratorowi Prokuratury Krajowej, a prokuratorowi prokuratury
okręgowej i rejonowej takie jak prokuratorowi prokuratury apelacyjnej, chyba że
dotychczasowe wynagrodzenie jest wyższe od przysługującego w Prokuraturze Krajowej.

4b.  W razie delegowania prokuratora, za jego zgodą, na czas nieokreślony do prokuratury
równorzędnej, mającej siedzibę poza miejscem zamieszkania delegowanego oraz jego
miejscem zatrudnienia, prokuratorowi przysługuje dodatek funkcyjny wizytatora
prokuratury okręgowej.

5. Jeżeli delegowanie następuje do innej miejscowości, niż miejscowość będąca siedzibą
jednostki organizacyjnej prokuratury, w której prokurator pełni służbę, niebędącej
miejscem jego stałego zamieszkania, prokuratorowi delegowanemu w okresie
delegowania, jako pracownikowi w podróży służbowej, przysługują następujące
należności, rekompensujące niedogodności wynikające z delegowania poza stałe miejsce
pełnienia służby:

1) prawo do nieodpłatnego zakwaterowania, w warunkach odpowiadających godności
urzędu albo zwrot kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w jednej z
następujących form:

a) zwrotu kosztów faktycznie poniesionych - w wysokości określonej w fakturze,
b) miesięcznego ryczałtu - w kwocie nie wyższej niż 150 % kwoty bazowej,

będącej podstawą ustalania wynagrodzenia zasadniczego prokuratora;
2) zwrot kosztów pierwszego przejazdu z miejsca stałego zamieszkania do miejsca

delegowania, zwrot kosztów ostatniego przejazdu z miejsca delegowania do miejsca
stałego zamieszkania oraz zwrot kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż
raz w tygodniu do miejsca stałego zamieszkania i z powrotem - w wysokości nie
większej niż równowartość ceny przejazdu środkami komunikacji kolejowej, z
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uwzględnieniem przysługującej prokuratorowi delegowanemu ulgi na dany środek
transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje;

3) ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej, o którym
mowa w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;

4) diety, o których mowa w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze
kraju;

5) zwrot kosztów poniesionych z tytułu używania pojazdów, stanowiących własność
pracownika, do celów służbowych, o którym mowa w przepisach w sprawie
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących
własnością pracodawcy;

6) zwrot kosztów codziennych dojazdów do miejscowości delegowania, o których
mowa w ust. 5b.

5a. Świadczenia i należności, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, nie przysługują w
wypadkach, gdy odległość od miejscowości w której prokurator delegowany ma miejsce
stałego zamieszkania do miejscowości delegowania nie przekracza 60 km, chyba że
organ powołany do kierowania jednostką do której delegowanie następuje, na wniosek
prokuratora delegowanego uzna, że nie jest celowy codzienny dojazd prokuratora
delegowanego do miejscowości delegowania.

5b. Prokurator delegowany, o którym mowa w ust. 5a, któremu nie przysługują świadczenia i
należności, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, ma prawo do zwrotu kosztów codziennych
dojazdów do miejscowości delegowania w wysokości nie wyższej niż równowartość
ceny przejazdu liniami Polskich Kolei Państwowych, lub innym środkiem komunikacji
publicznej, z uwzględnieniem przysługującej prokuratorowi delegowanemu ulgi na dany
środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

6. Prokuratorowi delegowanemu do Ministerstwa Sprawiedliwości mogą być powierzone
obowiązki na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem stanowiska dyrektora
generalnego urzędu.

[6a. Obowiązki, o których mowa w ust. 6, mogą być powierzone prokuratorowi
delegowanemu do pełnienia czynności w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów
Powszechnych i Prokuratury.]

<6a. Obowiązki, o których mowa w ust. 6, mogą być powierzone prokuratorowi
delegowanemu do pełnienia czynności w Krajowej Szkole Sądownictwa i
Prokuratury.>

6b. Prokurator delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości ma prawo do wynagrodzenia
zasadniczego przysługującego mu na zajmowanym stanowisku prokuratorskim oraz
dodatku za długoletnią pracę. W okresie delegowania prokurator otrzymuje dodatek
funkcyjny określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 62 ust. 2, z tym że
prokurator delegowany do Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury
Krajowej dodatek ten otrzymuje tylko w razie powołania do pełnienia funkcji dyrektora
biura i jego zastępcy oraz naczelnika wydziału i jego zastępcy.
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[7. Prokurator delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie
Sprawiedliwości lub Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i
Prokuratury, a także do prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowym Centrum
Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury ma prawo do wynagrodzenia
zasadniczego przysługującego na zajmowanym stanowisku prokuratorskim oraz dodatku
za długoletnią pracę. W okresie delegowania prokurator otrzymuje dodatek funkcyjny
określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 62 ust. 2.]

<7. Prokurator delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie
Sprawiedliwości lub Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a także do
prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego przysługującego na zajmowanym
stanowisku prokuratorskim oraz dodatku za długoletnią pracę. W okresie
delegowania prokurator otrzymuje dodatek funkcyjny określony w rozporządzeniu
wydanym na podstawie art. 62 ust. 2.>

8. W okresie delegowania, ze względu na charakter pracy i zakres wykonywanych zadań,
prokuratorowi może być przyznany przez Ministra Sprawiedliwości dodatek specjalny w
kwocie nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego. Dodatek przyznaje się na czas określony, a w indywidualnych wypadkach -
także na czas nieokreślony. Dodatek specjalny nie przysługuje prokuratorowi prokuratury
apelacyjnej delegowanemu do Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej
Prokuratury Krajowej. Łączna kwota wynagrodzenia zasadniczego i dodatku specjalnego
prokuratora prokuratury okręgowej i prokuratora prokuratury rejonowej delegowanego
do Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej nie może przekraczać wynagrodzenia
zasadniczego prokuratora prokuratury apelacyjnej delegowanego do tego Biura.

9. W szczególnie uzasadnionych wypadkach dodatek, o którym mowa w ust. 8, może
przekraczać wysokość określoną w tymże ustępie.

[10. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb i szczegółowe warunki
delegowania prokuratorów do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości, a
także pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w
Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz tryb i
szczegółowe warunki realizacji prawa do nieodpłatnego zakwaterowania i zwrotu
kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w tym maksymalną wysokość zwrotu
kosztów faktycznie poniesionych oraz wysokość miesięcznego ryczałtu, przy
uwzględnieniu możliwości zróżnicowania jego wysokości w zależności od miejscowości
delegowania, a także tryb, szczegółowe warunki i zakres innych świadczeń, mając na
względzie zakres świadczeń przysługujących pracownikom odbywającym podróże
służbowe oraz czasowo przenoszonym.]

<10. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb i szczegółowe
warunki delegowania prokuratorów do pełnienia obowiązków w Ministerstwie
Sprawiedliwości, a także pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia
zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz tryb i
szczegółowe warunki realizacji prawa do nieodpłatnego zakwaterowania i zwrotu
kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w tym maksymalną wysokość zwrotu
kosztów faktycznie poniesionych oraz wysokość miesięcznego ryczałtu, przy
uwzględnieniu możliwości zróżnicowania jego wysokości w zależności od
miejscowości delegowania, a także tryb, szczegółowe warunki i zakres innych
świadczeń, mając na względzie zakres świadczeń przysługujących pracownikom
odbywającym podróże służbowe oraz czasowo przenoszonym.>
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Art. 52.
1. Prokuratorowi przysługuje corocznie urlop dodatkowy w wymiarze:

1) sześciu dni roboczych - po dziesięciu latach pracy;
2) dwunastu dni roboczych - po piętnastu latach pracy.

[2. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu dodatkowego, wlicza się wszystkie
okresy zatrudnienia w prokuraturze lub sądzie na stanowiskach: prokuratorów i sędziów,
asesorów, w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa na stanowisku radcy Prokuratorii
Generalnej Skarbu Państwa, a także okresy wykonywania zawodu adwokata, radcy
prawnego lub zajmowania samodzielnego stanowiska w organach władzy publicznej, z
którym związana była praktyka prawnicza, oraz inne okresy pracy, jeżeli z tytułu tego
zatrudnienia przysługiwał zwiększony wymiar urlopu.]

<2. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu dodatkowego, wlicza się
wszystkie okresy zatrudnienia w prokuraturze lub sądzie na stanowiskach:
prokuratorów i sędziów, asesorów prokuratury, w Prokuratorii Generalnej Skarbu
Państwa na stanowisku: prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, a także okresy wykonywania zawodu
adwokata, radcy prawnego lub zajmowania samodzielnego stanowiska w organach
władzy publicznej, z którym związana była praktyka prawnicza, oraz inne okresy
zatrudnienia, jeżeli z tego tytułu przysługiwał zwiększony wymiar urlopu.>

3. Prokuratorowi przysługuje gratyfikacja jubileuszowa w wysokości:
1) po dwudziestu latach pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego;
2) po dwudziestu pięciu latach pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego;
3) po trzydziestu latach pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego;
4) po trzydziestu pięciu latach pracy - 250 % wynagrodzenia miesięcznego;
5) po czterdziestu latach pracy - 350 % wynagrodzenia miesięcznego;
6) po czterdziestu pięciu latach pracy - 400 % wynagrodzenia miesięcznego.

4. Do okresu pracy uprawniającego do gratyfikacji jubileuszowej wlicza się wszystkie
poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych
przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia
pracownicze.

5. Do obliczania i wypłacania gratyfikacji jubileuszowej stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące nagród jubileuszowych, o których mowa w przepisach o pracownikach
urzędów państwowych.

Rozdział 5
[Aplikanci i asesorzy prokuratury] <Asesorzy prokuratury>

[Art. 90.
1. Aplikację sądowo-prokuratorską przygotowującą kandydatów do zajmowania stanowiska

prokuratora, zwanych dalej "aplikantami", prowadzi się na zasadach określonych w
przepisach ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów
Powszechnych i Prokuratury (Dz. U. Nr 169, poz. 1410 i Nr 264, poz. 2204 oraz z 2007 r.
Nr 64, poz. 433).
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2. Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór merytoryczny nad aplikacją, o której mowa w
ust. 1.

3. Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury polega
na przygotowaniu aplikanta wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, zwanego
dalej "wojskowym aplikantem prokuratorskim", do należytego wykonywania obowiązków
prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury.

Art. 91. 1. Wojskowym aplikantem prokuratorskim może być tylko oficer pełniący zawodową
służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby terminowej, który:

1) posiada obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiada nieposzlakowaną opinię;
3) nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4) nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5) ukończył studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne

uznane w Polsce;
6) został umieszczony przez komisję konkursową na liście kwalifikacyjnej, o której

mowa w ust. 9.
2. Naczelny Prokurator Wojskowy zarządza, w zależności od potrzeb kadrowych

wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, nabór na aplikację i wyznacza limit
miejsc na aplikację.

3. Nabór odbywa się w drodze:
1) konkursu składającego się z części pisemnej i ustnej;
2) badania predyspozycji kandydata na aplikanta do zajmowania stanowiska

prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, które przeprowadza
się w formie testu psychologicznego.

4. Nabór przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Naczelnego Prokuratora
Wojskowego.

5. Część pisemna konkursu składa się z:
1) testu wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa i nauk pokrewnych;
2) pracy pisemnej, będącej opracowaniem wybranego tematu dotyczącego

szczegółowych zagadnień z poszczególnych dziedzin prawa.
6. Warunkiem dopuszczenia kandydata do części ustnej konkursu jest uzyskanie z części

pisemnej konkursu minimum punktów określonego przez Naczelnego Prokuratora
Wojskowego.

7. Część ustna konkursu obejmuje odpowiedzi na pytania zawarte w wylosowanym przez
kandydata zestawie, dotyczące wiedzy ogólnej oraz wiadomości z zakresu poszczególnych
dziedzin prawa i nauk pokrewnych.

8. Tematy i test na część pisemną konkursu, pytania na część ustną konkursu oraz test
psychologiczny opracowuje zespół konkursowy powołany przez Naczelnego Prokuratora
Wojskowego.

9. Po przeprowadzeniu konkursu oraz badania predyspozycji komisja konkursowa
sporządza listę kandydatów na wojskowych aplikantów prokuratorskich, zwaną dalej
"listą kwalifikacyjną".
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10. Warunkiem umieszczenia na liście kwalifikacyjnej jest uzyskanie przez kandydata
minimum punktów ze wszystkich części konkursu, określonego przez Naczelnego
Prokuratora Wojskowego, oraz potwierdzenie predyspozycji kandydata do zajmowania
stanowiska prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury. O kolejności
miejsca na liście kwalifikacyjnej decyduje suma uzyskanych punktów.

11. Naczelny Prokurator Wojskowy, po przeprowadzeniu naboru, zasięga informacji z
Krajowego Rejestru Karnego oraz zwraca się do właściwego komendanta wojewódzkiego
Policji o nadesłanie informacji o każdej osobie umieszczonej na liście kwalifikacyjnej, na
zasadach i w trybie dotyczącym kandydatów na aplikantów sądowo-prokuratorskich.

12. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 11, Naczelny Prokurator Wojskowy
przekazuje je wraz z listą kwalifikacyjną Ministrowi Sprawiedliwości.

Art. 91a.
1. Przed przystąpieniem do naboru kandydat na wojskowego aplikanta prokuratorskiego

uiszcza opłatę za udział w naborze. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.
2. Wysokość opłaty za udział w naborze jest równa opłacie za udział w naborze na aplikację

sądowo-prokuratorską.
Art. 91b.

1. Naczelny Prokurator Wojskowy, po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 91 ust. 11,
wydaje decyzję w sprawie przyjęcia na aplikację.

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości,
w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

3. Rozpoznanie odwołania następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jego
wniesienia.

4. Termin do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego wynosi 14 dni od
dnia doręczenia decyzji.

Art. 91c.
1. Kandydat na stanowisko wojskowego aplikanta prokuratorskiego jest powoływany do

zawodowej służby wojskowej, pełnionej jako służba kontraktowa na podstawie
dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby, po uprzednim zakwalifikowaniu się w drodze
konkursu na stanowisko wojskowego aplikanta prokuratorskiego, odbyciu przeszkolenia
wojskowego, zdaniu egzaminu na oficera, mianowaniu na stopień wojskowy
podporucznika (podporucznika marynarki) i podpisaniu kontraktu na pełnienie służby
terminowej.

2. Do odbycia przeszkolenia wojskowego, o którym mowa w ust. 1, powołuje, na wniosek
Naczelnego Prokuratora Wojskowego, właściwy organ uprawniony do powoływania do
służby kandydackiej na podstawie odrębnych przepisów, określając miejsce szkolenia.

3. Rozkaz personalny o powołaniu do zawodowej służby wojskowej kandydata na
stanowisko wojskowego aplikanta prokuratorskiego wydaje na wniosek Naczelnego
Prokuratora Wojskowego, z dniem powołania na stanowisko, Szef Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego.

4. Kontrakt na pełnienie służby terminowej na stanowisko wojskowego aplikanta
prokuratorskiego zawiera Naczelny Prokurator Wojskowy.

5. Przepisów ust. 1-3, w zakresie powoływania do zawodowej służby wojskowej i
mianowania na stopień oficerski, nie stosuje się do kandydatów na stanowisko
wojskowych aplikantów prokuratorskich, którzy pełnią już zawodową służbę wojskową.
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6. W odniesieniu do zasad powoływania kandydatów na stanowiska wojskowych aplikantów
prokuratorskich do zawodowej służby wojskowej i zawierania z nimi kontraktów na jej
pełnienie, w sprawach nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych.

Art. 92.
Przed objęciem obowiązków wojskowy aplikant prokuratorski składa ślubowanie wobec
Naczelnego Prokuratora Wojskowego według następującej roty: "Ślubuję uroczyście
sumiennie wypełniać obowiązki wojskowego aplikanta prokuratorskiego, w postępowaniu
kierować się zasadami godności i uczciwości oraz dochować tajemnicy państwowej i
służbowej"; składający ślubowanie może dodać zwrot: "Tak mi dopomóż Bóg".

Art. 92a.
Wojskowy aplikant prokuratorski odbywa aplikację w wojskowej jednostce organizacyjnej
prokuratury oraz uczestniczy w zajęciach seminaryjnych i praktykach dla aplikantów sądowo-
prokuratorskich odbywających aplikację na zasadach określonych w art. 10e ust. 1-5, 9, 11 i
12 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i
Prokuratury.

Art. 92b.
1. Do obowiązków wojskowego aplikanta prokuratorskiego należy:

1) uczestniczenie w przewidzianych programem aplikacji zajęciach seminaryjnych
prowadzonych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i
Prokuratury, zwanym dalej "Krajowym Centrum", oraz w praktykach odbywających
się w jednostkach organizacyjnych prokuratury, sądach i innych instytucjach
związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości;

2) samodzielne pogłębianie wiedzy prawniczej i praktycznych umiejętności niezbędnych
do zajmowania stanowiska prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury;

3) przystępowanie, w wyznaczonym terminie, do sprawdzianów wiedzy oraz kolokwium,
przeprowadzanych w czasie aplikacji, a także do egzaminu prokuratorskiego;

4) przestrzeganie regulaminu organizacyjnego Krajowego Centrum oraz zarządzeń i
poleceń porządkowych Dyrektora Krajowego Centrum.

2. Na czas trwania aplikacji Naczelny Prokurator Wojskowy wyznacza wojskowemu
aplikantowi prokuratorskiemu patrona spośród prokuratorów wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury. Patronom przysługuje wynagrodzenie za sprawowanie
patronatu w wysokości równej wynagrodzeniu patronów, o których mowa w art. 10 ust. 2
pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów
Powszechnych i Prokuratury.

Art. 92c.
1. Naczelny Prokurator Wojskowy zwalnia ze stanowiska wojskowego aplikanta

prokuratorskiego, który:
1) został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
2) przestał spełniać wymagania określone w art. 91 ust. 1 pkt 1 i 2;
3) uzyskał negatywną ocenę z kolokwium wyznaczonego w czasie aplikacji;
4) złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z odbywania aplikacji;
5) został uznany orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej za trwale niezdolnego do

pełnienia zawodowej służby wojskowej;
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6) rażąco naruszył obowiązki wojskowego aplikanta prokuratorskiego;
7) w sposób rażący uchybił godności wojskowego aplikanta prokuratorskiego lub jego

zachowanie godzi w dobre imię Krajowego Centrum lub wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury.

2. Naczelny Prokurator Wojskowy może zwolnić ze stanowiska wojskowego aplikanta
prokuratorskiego, który:

1) został prawomocnie skazany za nieumyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
2) opuścił z przyczyn nieusprawiedliwionych ponad 20 % zajęć seminaryjnych lub

praktyk w danym roku szkoleniowym, ujętych w programie aplikacji;
3) nie przystąpił w wyznaczonym terminie, bez usprawiedliwienia, co najmniej do

dwóch sprawdzianów wiedzy przewidzianych w programie aplikacji;
4) został dwukrotnie ukarany karą nagany.

3. Przed zwolnieniem wojskowego aplikanta prokuratorskiego ze stanowiska, z przyczyn
określonych w ust. 1 i 2, Naczelny Prokurator Wojskowy umożliwia wojskowemu
aplikantowi prokuratorskiemu złożenie wyjaśnień.

4. Od decyzji Naczelnego Prokuratora Wojskowego o zwolnieniu ze stanowiska wojskowemu
aplikantowi prokuratorskiemu przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości, w
terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Art. 92d.
1. Naczelny Prokurator Wojskowy może ukarać wojskowego aplikanta prokuratorskiego

karą porządkową za przewinienie polegające na naruszeniu obowiązków lub uchybieniu
godności wojskowego aplikanta prokuratorskiego.

2. Karami porządkowymi są:
1) upomnienie;
2) nagana.

3. Nie można ukarać wojskowego aplikanta prokuratorskiego po upływie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o przewinieniu lub trzech miesięcy od dnia jego popełnienia.

4. Przed ukaraniem karą porządkową wojskowemu aplikantowi prokuratorskiemu umożliwia
się złożenie wyjaśnień.

5. Od decyzji o ukaraniu wojskowemu aplikantowi prokuratorskiemu przysługuje odwołanie
do Ministra Sprawiedliwości, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

6. Odpis prawomocnej decyzji o ukaraniu karą porządkową dołącza się do teczki akt
personalnych wojskowego aplikanta prokuratorskiego.

7. Po upływie roku od uprawomocnienia się decyzji o ukaraniu karą porządkową Naczelny
Prokurator Wojskowy zarządza usunięcie odpisu decyzji z akt personalnych wojskowego
aplikanta prokuratorskiego, jeżeli w tym czasie nie ukarano aplikanta inną karą.

Art. 93.
Aplikant może występować przed sądem rejonowym w charakterze oskarżyciela publicznego
w sprawach w postępowaniu uproszczonym.

Art. 94.
1. W ostatnim miesiącu trzeciego roku aplikacji wojskowy aplikant prokuratorski składa

egzamin prokuratorski przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prokuratora
Generalnego. W skład komisji wchodzi prokurator wojskowy będący przedstawicielem
Naczelnego Prokuratora Wojskowego.
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2. Egzamin prokuratorski składa się z części pisemnej i ustnej.
3. Zadania praktyczne na część pisemną oraz kazusy na część ustną egzaminu

prokuratorskiego opracowuje zespół egzaminacyjny powołany przez Prokuratora
Generalnego. W skład zespołu wchodzi prokurator wojskowy będący przedstawicielem
Naczelnego Prokuratora Wojskowego.

4. Naczelny Prokurator Wojskowy może udzielić wojskowemu aplikantowi prokuratorskiemu
zezwolenia na zdawanie egzaminu prokuratorskiego w terminie późniejszym, jeżeli uzna,
że choroba, wypadek losowy lub inna wskazana i udokumentowana przez wojskowego
aplikanta prokuratorskiego przyczyna uniemożliwiają przystąpienie do egzaminu
prokuratorskiego w terminie, o którym mowa w ust. 1.

5. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 4, Naczelny Prokurator Wojskowy udziela na pisemny
wniosek wojskowego aplikanta prokuratorskiego, złożony nie później niż w ciągu
miesiąca od dnia ustania przyczyny uzasadniającej nieprzystąpienie do egzaminu
prokuratorskiego.

6. Wojskowy aplikant prokuratorski, który nie przystąpił do egzaminu prokuratorskiego w
wyznaczonym terminie i nie uzyskał zezwolenia, o którym mowa w ust. 4, albo odstąpił
bez usprawiedliwienia od egzaminu prokuratorskiego w czasie jego trwania, składa
egzamin prokuratorski tylko raz, według zasad obowiązujących w przypadku niezdania
egzaminu prokuratorskiego.

7. Uprawnienie do zdawania egzaminu prokuratorskiego wygasa po upływie okresu
kontraktu, o którym mowa w art. 91c ust. 4.

8. Wojskowy aplikant prokuratorski, który nie zdał egzaminu prokuratorskiego, może raz
przystąpić do ponownego jego składania, nie później jednak niż w ciągu roku od dnia
zakończenia poprzedniego egzaminu. Poprawkowy egzamin prokuratorski przeprowadza
komisja egzaminacyjna, o której mowa w ust. 1, w terminie wyznaczonym przez
Prokuratora Generalnego. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

9. Po złożeniu egzaminu prokuratorskiego wojskowy aplikant prokuratorski może być
powołany na stanowisko asesora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury.

10. W razie zwolnienia ze stanowiska, nieprzystąpienia do egzaminu prokuratorskiego lub
niezdania tego egzaminu, wojskowego aplikanta prokuratorskiego zwalnia się z
zawodowej służby wojskowej.

Art. 94a.
Za udział w pracach zespołu konkursowego i zespołu egzaminacyjnego oraz komisji
konkursowej i komisji egzaminacyjnej członkom tych zespołów i komisji przysługuje
wynagrodzenie w wysokości równej wynagrodzeniu odpowiednio członków zespołów i komisji
określonych w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów
Powszechnych i Prokuratury.]

[Art. 97.
Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze
rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację
prokuratorską w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury, skład,
sposób powoływania członków zespołu konkursowego i komisji konkursowej oraz
tryb ich postępowania - mając na uwadze zakres wiedzy podlegającej sprawdzeniu w
trakcie konkursu, pisemną i ustną formę poszczególnych części konkursu, system
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punktowy ocen konkursowych, a także ocenę predyspozycji kandydata do
zajmowania stanowiska prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury;

2) organizację i przebieg aplikacji, w tym:
a) system punktowy oceny postępów wojskowego aplikanta prokuratorskiego w

czasie aplikacji, a także wyników kolokwium oraz egzaminu prokuratorskiego,
b) szczegółowy tryb i warunki odbywania aplikacji,
c) szczegółowy tryb i warunki sprawowania patronatu nad wojskowym aplikantem

prokuratorskim
- uwzględniając zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zajmowania
stanowiska prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury;

3) zakres, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania egzaminu prokuratorskiego,
skład zespołu egzaminacyjnego i komisji egzaminacyjnej, sposób powoływania ich
członków oraz tryb postępowania - uwzględniając zakres odbytej aplikacji, pisemną i
ustną formę egzaminu, kwalifikacje członków komisji egzaminacyjnej, a także mając
na uwadze konieczność zagwarantowania właściwego poziomu organizacyjnego i
merytorycznego egzaminu prokuratorskiego oraz zabezpieczenia jednakowych
warunków jego składania przez wszystkich wojskowych aplikantów prokuratorskich.]

Art. 99.
1. Prokurator Generalny może powierzyć asesorowi powszechnej jednostki organizacyjnej

prokuratury, a Naczelny Prokurator Wojskowy - asesorowi wojskowej jednostki
organizacyjnej prokuratury na czas określony, nieprzekraczający trzech lat, pełnienie
czynności prokuratorskich, jednakże bez prawa:

1) udziału w postępowaniu przed sądem apelacyjnym i okręgowym;
2) sporządzania środków zaskarżania i wniosków do Sądu Najwyższego oraz

występowania przed tym Sądem.
2. Asesor prokuratury nieposiadający uprawnień do pełnienia czynności prokuratorskich

może występować w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach w postępowaniu
uproszczonym.

<Art. 99a.
Wynagrodzenie zasadnicze asesora ustala się według zasad określonych w art. 62 ust. 1
zdanie pierwsze, w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 62 ust.
2.>

Art. 100.
[1. Do asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury stosuje się

odpowiednio przepisy dotyczące prokuratorów tych prokuratur, a do asesorów
wojskowych - przepisy dotyczące prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury, z wyłączeniem art. 50 ust. 2a, 3 i 4, art. 51a, art. 62 ust. 1a-1d i ust. 1h-1k
oraz art. 62a ust. 1 - w zakresie art. 69-71, art. 73 i art. 74, art. 99-102 i art. 104 ustawy,
o której mowa w art. 62a ust. 1 - oraz art. 62a ust. 2-5, a także art. 62b, art. 62c i art.
65a.]
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<1. Do asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące prokuratorów tych prokuratur, a do asesorów
wojskowych - przepisy dotyczące prokuratorów wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury, z wyłączeniem art. 50 ust. 2a, 3 i 4, art. 51a, art. 62
ust. 1-1d i ust. 1h-1k oraz art. 62a ust. 1 - w zakresie art. 69-71, art. 73 i 74, art. 99-
102 i art. 104 ustawy, o której mowa w art. 62a ust. 1 - oraz art. 62a ust. 2-5, a także
art. 62b, 62c i 65a.>

2. Prokurator Generalny może, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,
zwolnić asesora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury ze służby. Przepis art.
16 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. Naczelny Prokurator Wojskowy zwalnia asesora wojskowej jednostki organizacyjnej ze
służby w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury, jeżeli nie został on
powołany na stanowisko prokuratora w terminie sześciu miesięcy od dnia upływu okresu,
na który powierzono asesorowi pełnienie czynności prokuratorskich. W takim przypadku
asesora przenosi się do dyspozycji Ministra Obrony Narodowej lub określonego przez
niego organu.

4. Do asesorów prokuratury stosuje się odpowiednio przepisy art. 44a.

Art. 100a.
1. W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury mogą być zatrudnieni

asystenci prokuratorów.
2. Asystent prokuratora, w zastępstwie i na podstawie pisemnego upoważnienia prokuratora,

jest uprawniony do:
1) wykonywania bieżących czynności nadzoru nad dochodzeniem;
2) przeprowadzania w toku postępowania przygotowawczego czynności procesowych:

a) przesłuchania świadka,
b) zatrzymania rzeczy i przeszukania,
c) oględzin,
d) eksperymentu.

3. Asystent prokuratora wykonuje samodzielnie czynności administracyjne związane z
prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych oraz z przygotowaniem
decyzji kończących te postępowania.

4. Asystent prokuratora w Prokuraturze Krajowej wykonuje także inne czynności, zlecone
przez przełożonego.

5. Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:
1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i

obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
[3) ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w

Polsce;]
<3) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł

zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w
Rzeczypospolitej Polskiej;>

4) ukończył 24 lata;
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[5) odbył staż urzędniczy w sądzie lub w prokuraturze albo spełnia warunki do
zwolnienia od odbywania tego stażu, określone w przepisach o pracownikach sądów
i prokuratury, bądź był zatrudniony w prokuraturze jako urzędnik na stanowisku
specjalisty przez okres co najmniej dwudziestu czterech miesięcy.]

<5) ukończył aplikację prokuratorską lub aplikację ogólną w Krajowej Szkole
Sądownictwa i Prokuratury.>

6. Przed zatrudnieniem asystenta prokuratora kierownik danej jednostki organizacyjnej
prokuratury zasięga informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego.

7. Kierownik danej jednostki organizacyjnej prokuratury zasięga od właściwego
komendanta wojewódzkiego Policji informacji o każdym z kandydatów do objęcia
stanowiska asystenta prokuratorskiego zawierającej istotne dla oceny spełniania wymogu
nieskazitelnego charakteru, dane o:

1) zachowaniach świadczących o naruszeniu przez niego porządku prawnego;
2) kontaktach ze środowiskami przestępczymi lub grupami środowiskowymi patologii

społecznej i o charakterze tych kontaktów;
3) okolicznościach wskazujących na uzależnienie od alkoholu, środków odurzających

lub substancji psychotropowych.
8. Asystentowi prokuratora przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. Do asystentów

prokuratora stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i
prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 13.

9. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i sposób
wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów, mając na uwadze zasady
sprawności, racjonalności, ekonomicznego i szybkiego działania, zapewniając rzetelne
wykonywanie powierzonych zadań.

10. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia
asystentów prokuratorów, uwzględniając poziom wynagrodzeń prokuratorów i
urzędników prokuratur oraz zasadę różnicowania wynagrodzenia asystentów
prokuratorów w zależności od tego, czy zatrudnieni są w prokuraturze rejonowej,
okręgowej czy apelacyjnej.

11. Asystent prokuratora, który ukończył wyższe studia prawnicze i uzyskał tytuł magistra, po
przepracowaniu sześciu lat na tym stanowisku może zgłosić prokuratorowi apelacyjnemu
zamiar przystąpienia do egzaminu prokuratorskiego. W takim przypadku asystent
prokuratora dopuszczany jest do egzaminu prokuratorskiego w najbliższym terminie
przewidzianym dla aplikantów prokuratorskich.

12. Do asystentów prokuratorów przepis art. 44a stosuje się odpowiednio.
13. Asystenci prokuratora w Prokuraturze Krajowej są zatrudniani na zasadach określonych w

art. 471 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów
państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.).

Art. 110.
[1. Zwolnienie asesora lub wojskowego aplikanta prokuratorskiego ze służby w wojskowych

jednostkach organizacyjnych prokuratury następuje odpowiednio w przypadkach
określonych w art. 94 ust. 10 i w art. 100 ust. 3, a także gdy przepisy o służbie wojskowej
przewidują zwolnienie z zawodowej lub okresowej służby wojskowej.]
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<1. Zwolnienie asesora ze służby w wojskowych jednostkach organizacyjnych
prokuratury następuje odpowiednio w przypadkach określonych w art. 100 ust. 3, a
także w przypadku gdy przepisy o służbie wojskowej przewidują zwolnienie z
zawodowej lub okresowej służby wojskowej.>

2. Prokuratora lub asesora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury nie można
zwolnić z zawodowej służby wojskowej przed odwołaniem go ze stanowiska prokuratora
lub asesora, chyba że przechodzi w stan spoczynku lub zachodzi sytuacja określona w art.
62a ust. 4.

Art. 111.
[1. Prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, będących oficerami,

wyznacza, przenosi i zwalnia ze stanowisk służbowych Minister Obrony Narodowej na
wniosek Naczelnego Prokuratora Wojskowego, w trybie określonym w przepisach o
służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Asesorów i aplikantów wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury wyznacza, przenosi i zwalnia ze stanowisk służbowych
Naczelny Prokurator Wojskowy.]

<1. Prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, będących
oficerami, wyznacza na stanowiska służbowe, przenosi i zwalnia z nich Minister
Obrony Narodowej na wniosek Naczelnego Prokuratora Wojskowego, w trybie
określonym w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Asesorów
wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury wyznacza na stanowiska
służbowe, przenosi i zwalnia z nich Naczelny Prokurator Wojskowy.>

[2. Zasady wyznaczania oficerów i chorążych zawodowych, podoficerów zawodowych oraz
mianowania pracowników cywilnych na stanowiska nieprokuratorskie w wojskowych
jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz kwalifikacje wymagane do objęcia tych
stanowisk określają odrębne przepisy.]

3. Naczelny Prokurator Wojskowy może delegować prokuratora wojskowej jednostki
organizacyjnej prokuratury, na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy w roku
kalendarzowym, do innej wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury. Za zgodą
prokuratora okres delegowania może trwać dłużej niż sześć miesięcy.

4. Wojskowy prokurator okręgowy może delegować prokuratora wojskowej jednostki
organizacyjnej prokuratury, na okres nieprzekraczający dwóch miesięcy w roku
kalendarzowym, do innej wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury.

Art. 112.
1. Prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury nie może być pociągnięty do

odpowiedzialności karnej bez zezwolenia Sądu Dyscyplinarnego w Naczelnej
Prokuraturze Wojskowej, ani zatrzymany bez zgody Naczelnego Prokuratora
Wojskowego. Nie dotyczy to zatrzymania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa.
Do wydania zezwolenia na pociągnięcie prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury do odpowiedzialności karnej wolno przedsięwziąć tylko czynności
niecierpiące zwłoki, zawiadamiając o tym niezwłocznie prokuratora przełożonego.
Przepisy art. 54 ust. 2-3 stosuje się odpowiednio.

[2. Za przewinienia dyscyplinarne aplikanci wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury odpowiadają na podstawie wojskowych przepisów dyscyplinarnych.]
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[Art. 116.
1. Do prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych

prokuratury, będących oficerami, stosuje się w sprawach nieuregulowanych niniejszą
ustawą przepisy dotyczące żołnierzy zawodowych lub służby okresowej, z zastrzeżeniem
ust. 4 i 5.

2. Stanowiskami równorzędnymi prokuratorów w powszechnych i wojskowych jednostkach
organizacyjnych prokuratury są odpowiednio stanowiska w:

1) Prokuraturze Krajowej i Naczelnej Prokuraturze Wojskowej;
2) prokuraturze okręgowej i wojskowej prokuraturze okręgowej;
3) prokuraturze rejonowej i wojskowej prokuraturze garnizonowej.

3. Okres służby lub pracy na stanowisku prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej jest
równorzędny z okresem pracy na stanowisku prokuratora Prokuratury Krajowej i liczy
się od dnia objęcia stanowiska prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej.

4. Uposażenie prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury, będących oficerami, określają przepisy o uposażeniu żołnierzy.

5. Uposażenie, o którym mowa w ust. 4, oraz wynagrodzenie prokuratorów wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury, niebędących oficerami, jest równe
wynagrodzeniu prokuratorów oraz odpowiednio asesorów i aplikantów w równorzędnych
powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz stanowisk i funkcji
prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami
i funkcjami prokuratorów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury, mając na względzie zakres wykonywanych przez
prokuratorów, asesorów i aplikantów czynności służbowych.]

<Art. 116.
1. Do prokuratorów i asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury,

będących oficerami, stosuje się w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą
przepisy dotyczące żołnierzy zawodowych lub służby okresowej, z zastrzeżeniem ust.
4 i 5.

2. Stanowiskami równorzędnymi prokuratorów w powszechnych i wojskowych
jednostkach organizacyjnych prokuratury są odpowiednio stanowiska w:

1) Prokuraturze Krajowej i Naczelnej Prokuraturze Wojskowej;
2) prokuraturze okręgowej i wojskowej prokuraturze okręgowej;
3) prokuraturze rejonowej i wojskowej prokuraturze garnizonowej.

3. Okres służby lub pracy na stanowisku prokuratora Naczelnej Prokuratury
Wojskowej jest równorzędny z okresem pracy na stanowisku prokuratora
Prokuratury Krajowej i liczy się od dnia objęcia stanowiska prokuratora Naczelnej
Prokuratury Wojskowej.

4. Uposażenie prokuratorów i asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury, będących oficerami, określają przepisy o uposażeniu żołnierzy.

5. Uposażenie, o którym mowa w ust. 4, oraz wynagrodzenie prokuratorów
wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, niebędących oficerami, jest
równe wynagrodzeniu prokuratorów oraz asesorów w równorzędnych
powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
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6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz stanowisk
i funkcji prokuratorów i asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze
stanowiskami i funkcjami prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury, mając na względzie zakres wykonywanych przez
prokuratorów i asesorów czynności służbowych.>

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW WOJSKOWYCH

(Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676)

[Art. 7a.
Osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa w linii prostej lub powinowactwa w
linii prostej albo w stosunku przysposobienia, małżonkowie oraz rodzeństwo nie mogą być
sędziami oraz asesorami sądowymi w tym samym sądzie.]

<Art. 7a.
Osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa w linii prostej lub powinowactwa
w linii prostej albo w stosunku przysposobienia, małżonkowie oraz rodzeństwo nie mogą
być sędziami w tym samym sądzie.>

Art. 10.
§ 1. Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych, zwane dalej "Zgromadzeniem", tworzą

sędziowie sądów wojskowych.
§ 2. Zgromadzeniu przewodniczą - na przemian - prezesi wojskowych sądów okręgowych.

Kadencja przewodniczącego trwa 2 lata.
§ 3. Do zadań Zgromadzenia należy:

1) przedstawianie Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów
wojskowych sądów garnizonowych oraz wojskowych sądów okręgowych;

2) wybór członka Krajowej Rady Sądownictwa;
3) wybór członków kolegiów wojskowych sądów okręgowych;
4) (uchylony);
5) wybór rzecznika dyscyplinarnego i zastępcy rzecznika spośród sędziów sądów

wojskowych;
6) wysłuchiwanie informacji dyrektora departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4, o

działalności sądów wojskowych oraz wyrażanie opinii w tym zakresie;
7) podejmowanie działań w zakresie doskonalenia kwalifikacji zawodowych sędziów i

działalności sądów wojskowych;
8) wypowiadanie się w sprawach obowiązków i praw sędziów;
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9) wyrażanie opinii w sprawach zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa,
Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej oraz dyrektora
departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4.

§ 4. Do wyboru oraz wyrażania opinii, o których mowa w § 3, wymagana jest obecność
przynajmniej dwóch trzecich liczby członków Zgromadzenia, a uchwały w tych
sprawach zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 5. Głosowanie jest tajne w sprawach, o których mowa w § 3 pkt 1-5, a ponadto jeżeli
żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków Zgromadzenia.

[§ 6. Sędziowie sądów wojskowych są obowiązani brać udział w posiedzeniach
Zgromadzenia. Asesorzy sądów wojskowych mogą brać udział w posiedzeniach
Zgromadzenia bez prawa głosowania i wyboru.]

<§ 6. Sędziowie sądów wojskowych są obowiązani brać udział w posiedzeniach
Zgromadzenia.>

§ 7. Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz w roku. Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje
jego przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Ministra Sprawiedliwości,
Ministra Obrony Narodowej, dyrektora departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4, albo
na wniosek jednej piątej liczby członków Zgromadzenia.

§ 8. Szczegółowy tryb odbywania posiedzeń Zgromadzenia Sędziów Sądów Wojskowych
określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie.

Art. 19.
[§ 1. Wojskowy sąd garnizonowy składa się z sędziów i asesorów tego sądu.]
<§ 1. Wojskowy sąd garnizonowy składa się z sędziów tego sądu.>
§ 2. Wojskowy sąd okręgowy składa się z sędziów tego sądu.

Art. 22.
§ 1. Sędzią sądu wojskowego, zwanym dalej "sędzią", może być oficer pełniący zawodową

służbę stałą, który:
1) korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub

zagraniczne uznane w Polsce;
4) (uchylony);
[5) złożył egzamin sędziowski;
6) odbył co najmniej trzyletni staż na stanowisku asesora w sądzie wojskowym;]
<5) złożył egzamin sędziowski lub prokuratorski;
6) ukończył aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

lub pracował w charakterze asesora prokuratorskiego co najmniej trzy lata;>
7) ukończył 29 lat.

[§ 2. Odbycie aplikacji w sądzie powszechnym lub w jednostce organizacyjnej prokuratury,
złożenie egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego albo odbycie stażu na
stanowisku asesora sądowego lub w jednostce organizacyjnej prokuratury jest
równoznaczne ze spełnieniem wymagań określonych odpowiednio w § 1 pkt 4-6.]
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§ 3. Wymagania określone w § 1 pkt 4-6 nie dotyczą:
1) profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych w polskich szkołach

wyższych, w Polskiej Akademii Nauk oraz w innych placówkach naukowych i
naukowo-badawczych;

2) osób, które zajmowały stanowiska sędziów, prokuratorów, wiceprokuratorów i
podprokuratorów;

[3) adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy, którzy wykonywali ten zawód co
najmniej przez 3 lata.]

<3) adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy, którzy wykonywali ten zawód
co najmniej przez 3 lata, a także osób, które, przez taki sam okres, zajmowały
stanowiska: prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy Prokuratorii
Generalnej Skarbu Państwa.>

Art. 22a.
[§1. Kandydaci na stanowiska sędziów i asesorów sądu wojskowego spełniający warunki, o

których mowa w art. 22 § 2 i 3, są powoływani do zawodowej służby wojskowej
pełnionej jako służba stała na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby, po
odbyciu szkolenia wojskowego i zdaniu egzaminu na oficera.]

<§ 1. Kandydaci na stanowiska sędziów sądu wojskowego spełniający warunki, o
których mowa w art. 22, są powoływani do zawodowej służby wojskowej pełnionej
jako służba stała na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby, po
odbyciu szkolenia wojskowego i zdaniu egzaminu na oficera.>

§ 2. Do odbycia szkolenia wojskowego, o którym mowa w § 1, powołuje, na wniosek
dyrektora departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4, organ uprawniony do
powoływania do służby kandydackiej na podstawie odrębnych przepisów, określając
miejsce szkolenia.

§ 3. Kandydaci na stanowiska sędziów, o których mowa w § 1, są mianowani na stopień
wojskowy odpowiadający stopniowi etatowemu z dniem powołania do pełnienia urzędu
na stanowisku sędziego.

§ 4. Rozkaz personalny o powołaniu do zawodowej służby wojskowej kandydatów na
stanowiska sędziów, o których mowa w § 1, wydaje, na wniosek dyrektora
departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4, z dniem powołania do pełnienia urzędu na
stanowisku sędziego, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

[§ 5. Rozkaz personalny o powołaniu do zawodowej służby wojskowej kandydatów na
stanowiska asesorów, o których mowa w § 1, wydaje, na wniosek dyrektora
departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4, z dniem powołania na stanowisko asesora,
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.]

[Rozdział 6
Asesorzy sądów wojskowych

Art. 43.
§ 1. Asesorem sądu wojskowego, zwanym dalej "asesorem", może być żołnierz zawodowy

pełniący służbę stałą i posiadający stopień wojskowy w korpusie oficerów, który spełnia
wymagania określone w art. 22 § 1 pkt 1-5.
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§ 2. Asesora powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej.

§ 2a. Objęcie stanowiska przez asesora stwierdza Minister Obrony Narodowej.
§ 3. Staż asesorski odbywa się w wojskowym sądzie garnizonowym, trwa on nie dłużej niż 4

lata, przy czym przez okres 6 miesięcy asesor wykonuje czynności sędziowskie w sądzie
rejonowym.

§ 4. W wypadku braku stanowisk sędziowskich można, za zgodą asesora, przedłużyć staż
asesorski.

§ 5. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w
drodze rozporządzenia, zasady odbywania stażu asesorskiego.

Art. 44.
Do asesorów stosuje się przepisy art. 28 i 29.

Art. 45.
Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej może powierzyć
asesorowi pełnienie czynności sędziowskich w wojskowym sądzie garnizonowym oraz w
wojskowym sądzie okręgowym jako odwoławczym.

Art. 46.
§ 1. Do asesorów, którym powierzono pełnienie czynności sędziowskich, stosuje się przepisy

dotyczące sędziów, z wyjątkiem art. 26a i art. 33 oraz z zastrzeżeniem art. 70 § 1a.
Asesor może przewodniczyć na rozprawie głównej lub na posiedzeniach tylko wówczas,
gdy ustawa przewiduje rozpoznawanie sprawy w składzie jednego sędziego.

§ 2. Asesor obejmujący stanowisko składa wobec Ministra Sprawiedliwości ślubowanie
według roty ustalonej dla asesorów sądowych w ustawie, o której mowa w art. 32 § 6.

§ 3. Asesor nie może sprawować nadzoru penitencjarnego.
Art. 47.

Asesorzy, którym nie powierzono czynności sędziowskich, ponoszą odpowiedzialność na
zasadach odnoszących się do żołnierzy zawodowych, z tym że prawo karania ich za
przewinienia dyscyplinarne przysługuje przełożonym sędziom i Ministrowi Obrony
Narodowej.

Art. 48.
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości może powierzyć
pełnienie czynności sędziowskich w wojskowym sądzie garnizonowym oficerowi rezerwy
odbywającemu ćwiczenia wojskowe, który jest asesorem sądu powszechnego i ma
uprawnienia do pełnienia czynności sędziowskich.

Rozdział 7
Aplikanci
Art. 49.

§ 1.  Aplikantem w wojskowym sądzie garnizonowym, zwanym dalej "aplikantem", może być
żołnierz zawodowy pełniący zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na
pełnienie służby terminowej i posiadający stopień podporucznika (podporucznika
marynarki), który:

1) posiada obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiada nieposzlakowaną opinię;
3) nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
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4) nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5) ukończył studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne
uznane w Polsce;

6) został umieszczony przez komisję konkursową na liście kwalifikacyjnej, o której
mowa w art. 50 § 8.

§ 2. Kandydaci na stanowiska aplikantów są powoływani do zawodowej służby wojskowej
pełnionej jako służba kontraktowa na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby,
po uprzednim zakwalifikowaniu się w drodze konkursu na stanowisko aplikanta,
podpisaniu kontraktu na pełnienie służby terminowej, odbyciu szkolenia wojskowego,
zdaniu egzaminu na oficera i mianowaniu na stopień wojskowy podporucznika
(podporucznika marynarki).

§ 3. Do odbycia szkolenia, o którym mowa w § 2, powołuje, na wniosek dyrektora
departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4, organ uprawniony do powoływania do
służby kandydackiej na podstawie odrębnych przepisów, określając miejsce szkolenia.

§ 4. Rozkaz personalny o powołaniu do zawodowej służby wojskowej kandydata na
stanowisko aplikanta wydaje, na wniosek dyrektora departamentu, o którym mowa w
art. 5 § 4, z dniem powołania na stanowisko aplikanta, Szef Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego.

§ 5. Na stanowisko aplikanta powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości w porozumieniu
z Ministrem Obrony Narodowej.

§ 6. Kontrakt na pełnienie służby terminowej na stanowisku aplikanta zawiera dyrektor
departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4.

§ 7. Kontrakt na pełnienie służby terminowej na stanowisku aplikanta zawiera:
1) oznaczenie stron - stopień wojskowy, imię i nazwisko dyrektora departamentu, o

którym mowa w art. 5 § 4, oraz imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, adres
zameldowania, serię i numer dowodu osobistego, numer PESEL i NIP osoby
powoływanej do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisku aplikanta;

2) datę i miejsce podpisania;
3) dzień rozpoczęcia zawodowej służby wojskowej oraz dzień, do którego kontrakt

obowiązuje;
4) nazwę stanowiska, na którym będzie pełniona zawodowa służba wojskowa;
5) siedzibę wojskowego sądu garnizonowego, w którym znajduje się stanowisko objęte

kontraktem;
6) oświadczenie osoby powołanej do zawodowej służby wojskowej potwierdzające

znajomość zasad pełnienia tej służby;
7) podpisy stron.

§ 8. Objęcie stanowiska przez aplikanta stwierdza Minister Obrony Narodowej.
Art. 50.

§ 1. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej zarządza, w
zależności od potrzeb kadrowych sądów wojskowych, nabór na aplikację i wyznacza
limit miejsc na aplikację.

§ 2. Nabór odbywa się w drodze:
1) konkursu składającego się z części pisemnej i ustnej;
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2) badania predyspozycji kandydata na aplikanta do zajmowania stanowiska sędziego
sądu wojskowego, które przeprowadza się w formie testu psychologicznego.

§ 3. Nabór przeprowadza komisja konkursowa powołana przez dyrektora departamentu, o
którym mowa w art. 5 § 4.

§ 4. Część pisemna konkursu składa się z:
1) testu wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa i nauk pokrewnych;
2) pracy pisemnej, będącej opracowaniem wybranego tematu dotyczącego

szczegółowych zagadnień z poszczególnych dziedzin prawa.
§ 5. Warunkiem dopuszczenia kandydata do części ustnej konkursu jest uzyskanie z pisemnej

części konkursu minimum punktów, określonego przez dyrektora departamentu, o
którym mowa w art. 5 § 4.

§ 6. Część ustna konkursu obejmuje odpowiedzi na pytania zawarte w wylosowanym przez
kandydata zestawie, dotyczące wiedzy ogólnej oraz wiadomości z zakresu
poszczególnych dziedzin prawa i nauk pokrewnych.

§ 7. Tematy i test na część pisemną konkursu, pytania na część ustną konkursu oraz test
psychologiczny opracowuje zespół konkursowy powołany przez Ministra
Sprawiedliwości.

§ 8. Po przeprowadzeniu konkursu oraz badania predyspozycji komisja konkursowa
sporządza listę kandydatów na aplikantów, zwaną dalej "listą kwalifikacyjną".

§ 9. Warunkiem umieszczenia na liście kwalifikacyjnej jest uzyskanie przez kandydata
minimum punktów ze wszystkich części konkursu, określonego przez dyrektora
departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4, oraz potwierdzenie predyspozycji kandydata
do zajmowania stanowiska sędziego sądu wojskowego. O miejscu na liście
kwalifikacyjnej decyduje suma uzyskanych punktów.

§ 10. Dyrektor departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4, po przeprowadzeniu naboru,
zasięga informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz zwraca się do właściwego
komendanta wojewódzkiego Policji o nadesłanie informacji o każdej osobie
umieszczonej na liście kwalifikacyjnej, na zasadach i w trybie dotyczącym kandydatów
na aplikantów sądowo-prokuratorskich.

§ 11. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w § 10, dyrektor departamentu, o którym
mowa w art. 5 § 4, przekazuje je wraz z listą kwalifikacyjną Ministrowi
Sprawiedliwości.

Art. 50a.
§1. Przed przystąpieniem do naboru kandydat na aplikanta uiszcza opłatę za udział w

naborze. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.
§ 2. Wysokość opłaty za udział w naborze jest równa opłacie za udział w naborze na

aplikację sądowo-prokuratorską.
Art. 51.

§1. Przed objęciem obowiązków aplikanta aplikant składa ślubowanie wobec dyrektora
departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4, według następującej roty: "Ślubuję
uroczyście sumiennie wypełniać obowiązki wojskowego aplikanta sądowego, w
postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości oraz dochować tajemnicy
państwowej i służbowej"; składający ślubowanie może dodać zwrot: "Tak mi dopomóż
Bóg".
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§ 2. Aplikant odbywa aplikację w sądzie wojskowym oraz uczestniczy w zajęciach
seminaryjnych i praktykach dla aplikantów sądowo-prokuratorskich odbywających
aplikację na zasadach określonych w art. 10e ust. 1-5, 9, 11 i 12 ustawy z dnia 1 lipca
2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury (Dz.
U. Nr 169, poz. 1410 i Nr 264, poz. 2204 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433).

§ 3. Do obowiązków aplikanta należy:
1) uczestniczenie w przewidzianych programem aplikacji zajęciach seminaryjnych

prowadzonych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i
Prokuratury, zwanym dalej "Krajowym Centrum", oraz w praktykach
odbywających się w sądach, jednostkach organizacyjnych prokuratury i innych
instytucjach związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości;

2) samodzielne pogłębianie wiedzy prawniczej i praktycznych umiejętności
niezbędnych do zajmowania stanowiska sędziego sądu wojskowego;

3) przystępowanie, w wyznaczonym terminie, do sprawdzianów wiedzy oraz
kolokwium, przeprowadzanych w czasie aplikacji, a także do egzaminu
sędziowskiego;

4) przestrzeganie regulaminu organizacyjnego Krajowego Centrum oraz zarządzeń i
poleceń porządkowych Dyrektora Krajowego Centrum.

§ 4. Na czas trwania aplikacji dyrektor departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4,
wyznacza aplikantowi patrona spośród sędziów sądów wojskowych. Patronom
przysługuje wynagrodzenie za sprawowanie patronatu w wysokości równej
wynagrodzeniu patronów, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca
2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

Art. 51a.
§ 1. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej zwalnia

aplikanta, który:
1) został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
2) przestał spełniać wymagania określone w art. 49 § 1 pkt 1 i 2;
3) uzyskał negatywną ocenę z kolokwium wyznaczonego w czasie aplikacji;
4) zrzekł się stanowiska;
5) został uznany orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej za trwale niezdolnego do

pełnienia zawodowej służby wojskowej;
6) rażąco naruszył obowiązki aplikanta;
7) w sposób rażący uchybił godności aplikanta lub jego zachowanie godzi w dobre

imię Krajowego Centrum lub sądów wojskowych.
§ 2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej może

zwolnić aplikanta, który:
1) został prawomocnie skazany za nieumyślne przestępstwo lub przestępstwo

skarbowe;
2) opuścił z przyczyn nieusprawiedliwionych ponad 20 % zajęć seminaryjnych lub

praktyk w danym roku szkoleniowym, ujętych w programie aplikacji;
3) nie przystąpił w wyznaczonym terminie, bez usprawiedliwienia, co najmniej do

dwóch sprawdzianów wiedzy przewidzianych w programie aplikacji;
4) został dwukrotnie ukarany karą nagany.
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§ 3. Przed zwolnieniem aplikanta ze stanowiska, z przyczyn określonych w § 1 i 2, Minister
Sprawiedliwości umożliwia aplikantowi złożenie wyjaśnień.

Art. 51b.
§ 1. Dyrektor departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4, może ukarać aplikanta karą

porządkową za przewinienie polegające na naruszeniu obowiązków lub uchybieniu
godności aplikanta.

§ 2. Karami porządkowymi są:
1) upomnienie;
2) nagana.

§ 3. Nie można ukarać aplikanta po upływie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
przewinieniu lub trzech miesięcy od dnia jego popełnienia.

§ 4. Przed ukaraniem karą porządkową aplikantowi umożliwia się złożenie wyjaśnień.
§ 5. Od decyzji o ukaraniu aplikantowi przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości,

w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.
§ 6. Odpis prawomocnej decyzji o ukaraniu karą porządkową dołącza się do teczki akt

personalnych aplikanta.
§ 7. Po upływie roku od uprawomocnienia się decyzji o ukaraniu karą porządkową dyrektor

departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4, zarządza usunięcie odpisu decyzji z akt
personalnych aplikanta, jeżeli w tym czasie nie ukarano aplikanta inną karą.

Art. 51c.
§ 1. W ostatnim miesiącu trzeciego roku aplikacji aplikant składa egzamin sędziowski przed

komisją egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. W skład komisji
wchodzi sędzia wojskowy będący przedstawicielem dyrektora departamentu, o którym
mowa w art. 5 § 4.

§ 2. Egzamin sędziowski składa się z części pisemnej i ustnej.
§ 3. Zadania praktyczne na część pisemną oraz kazusy na część ustną egzaminu

sędziowskiego opracowuje zespół egzaminacyjny powołany przez Ministra
Sprawiedliwości. W skład zespołu wchodzi sędzia wojskowy będący przedstawicielem
dyrektora departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4.

§ 4. Dyrektor departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4, może udzielić aplikantowi
zezwolenia na zdawanie egzaminu sędziowskiego w terminie późniejszym, jeżeli uzna, że
choroba, wypadek losowy lub inna wskazana i udokumentowana przez aplikanta
przyczyna uniemożliwiają przystąpienie do egzaminu sędziowskiego w terminie, o
którym mowa w § 1.

§ 5. Zezwolenia, o którym mowa w § 4, dyrektor departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4,
udziela na pisemny wniosek aplikanta, złożony nie później niż w ciągu miesiąca od dnia
ustania przyczyny uzasadniającej nieprzystąpienie do egzaminu sędziowskiego.

§ 6. Aplikant, który nie przystąpił do egzaminu sędziowskiego w wyznaczonym terminie i nie
uzyskał zezwolenia, o którym mowa w § 4, albo odstąpił bez usprawiedliwienia od
egzaminu sędziowskiego w czasie jego trwania, składa egzamin sędziowski tylko raz,
według zasad obowiązujących w przypadku niezdania egzaminu sędziowskiego.

§ 7. Uprawnienie do zdawania egzaminu sędziowskiego wygasa po upływie okresu
kontraktu, o którym mowa w art. 49 § 2.

§ 8. Aplikant, który nie zdał egzaminu sędziowskiego, może raz przystąpić do ponownego
jego składania, nie później jednak niż w ciągu roku od dnia zakończenia poprzedniego
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egzaminu. Poprawkowy egzamin sędziowski przeprowadza komisja egzaminacyjna, o
której mowa w § 1, w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości. Przepisy
§ 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 9. Po złożeniu egzaminu sędziowskiego aplikant może być powołany na stanowisko
asesora w wojskowym sądzie garnizonowym.

§ 10. W razie zwolnienia ze stanowiska, nieprzystąpienia do egzaminu sędziowskiego lub
niezdania tego egzaminu, aplikanta zwalnia się z zawodowej służby wojskowej.

Art. 51d.
Za udział w pracach zespołu konkursowego i zespołu egzaminacyjnego oraz komisji
konkursowej i komisji egzaminacyjnej członkom tych zespołów i komisji przysługuje
wynagrodzenie w wysokości równej wynagrodzeniu odpowiednio członków zespołów i komisji
określonych w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów
Powszechnych i Prokuratury.

Art. 52.
Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze
rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację,
skład, sposób powoływania członków zespołu konkursowego i komisji konkursowej
oraz tryb ich postępowania - mając na uwadze zakres wiedzy podlegającej
sprawdzeniu w trakcie konkursu, pisemną i ustną formę poszczególnych części
konkursu, system punktowy ocen konkursowych, a także ocenę predyspozycji
kandydata do zajmowania stanowiska sędziego sądu wojskowego;

2) organizację i przebieg aplikacji, w tym:
a) system punktowy oceny postępów aplikanta w czasie aplikacji, a także wyników

kolokwium oraz egzaminu sędziowskiego,
b) szczegółowy tryb i warunki odbywania aplikacji,
c) szczegółowy tryb i warunki sprawowania patronatu nad aplikantem

- uwzględniając zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zajmowania
stanowiska sędziego sądu wojskowego;

3) zakres, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania egzaminu sędziowskiego,
skład zespołu egzaminacyjnego i komisji egzaminacyjnej, sposób powoływania ich
członków oraz tryb postępowania - uwzględniając zakres odbytej aplikacji, pisemną
i ustną formę egzaminu, kwalifikacje członków komisji egzaminacyjnej, a także
mając na uwadze konieczność zagwarantowania właściwego poziomu
organizacyjnego i merytorycznego egzaminu sędziowskiego oraz zabezpieczenia
jednakowych warunków jego składania przez wszystkich aplikantów.

Art. 53.
Aplikanci ponoszą odpowiedzialność na zasadach odnoszących się do żołnierzy zawodowych,
z tym że prawo karania ich za przewinienia dyscyplinarne przysługuje przełożonym sędziom i
Ministrowi Obrony Narodowej.]

Art. 70.
[§ 1. Do sądów wojskowych, sędziów wojskowych oraz ławników stosuje się odpowiednio

przepisy art. 4 i art. 5, art. 40, art. 42, art. 44-52, art. 53 § 1-3, art. 54, art. 56, art. 57 §
1, art. 58 § 1 i § 4-6, art. 60, art. 65, art. 66, art. 69 § 2, art. 70, art. 71, art. 73-75, art.
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77 § 2, § 2a, § 4, § 4a, § 5 i § 6, art. 78 § 1-4, art. 78a § 1-3 i § 6, art. 79, art. 80 § 4,
art. 83, art. 84 § 3, art. 85, art. 86, art. 89, art. 90, art. 91 § 1-7 i § 9-12, art. 92, art.
93, art. 94 § 1, § 3 i § 4, art. 95, 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. 115-118, art. 120-122, art. 125-
128, art. 130, art. 131, art. 133, art. 135 § 5-7, art. 147 § 3, art. 156, art. 159 § 1 pkt 5 i
pkt 6, art. 167, art. 169, art. 170 § 3 i art. 171-174 ustawy, o której mowa w art. 32 § 6,
oraz przepisy wydane na podstawie art. 57 § 5, art. 58 § 7, art. 78 § 5, art. 78a § 7, art.
91 § 8 i art. 148 § 2 tejże ustawy, z tym że:

1) określone w tych przepisach czynności i uprawnienia Ministra Sprawiedliwości,
zgromadzenia ogólnego sędziów, kolegium sądu, prezesów sądów rejonowych i
okręgowych oraz prezesa sądu dyscyplinarnego wykonują odpowiednio: Minister
Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, Zgromadzenie
Sędziów Sądów Wojskowych, kolegium wojskowego sądu okręgowego, prezesi
sądów wojskowych i prezes sądu dyscyplinarnego, a czynności i uprawnienia
prezesa sądu apelacyjnego w zakresie nadzoru administracyjnego - Minister
Sprawiedliwości za pośrednictwem dyrektora departamentu, o którym mowa w art.
5 § 4;

2) uprawnienia określone w art. 92 § 1 powołanej ustawy przysługują, jeżeli sędzia
wojskowy nie nabył wcześniej prawa do urlopu dodatkowego określonego w
przepisach ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.);

3) przepisów art. 131 powołanej ustawy nie stosuje się w przypadkach określonych w
art. 15 niniejszej ustawy;

4) uprawnienia określone w art. 172-174 powołanej ustawy przysługują w przypadku
określonym w art. 61 niniejszej ustawy;

5) uprawnienia określone w art. 172 § 3 i art. 173 powołanej ustawy nie przysługują
ławnikom w czynnej służbie wojskowej;

6) obsada wolnych stanowisk sędziowskich, o których mowa w art. 56 § 1 i 2
powołanej ustawy, następuje z uwzględnieniem potrzeb kadrowych sądownictwa
wojskowego.]

<§ 1. Do sądów wojskowych, sędziów wojskowych oraz ławników stosuje się
odpowiednio przepisy art. 4 i art. 5, art. 40, art. 42, art. 44-52, art. 53 § 1-3, art. 54,
art. 56, art. 57 § 1, art. 58 § 1 i § 4-6, art. 60, art. 65, art. 66, art. 69 § 2, art. 70, art.
71, art. 73-75, art. 77 § 2, § 2a, § 4, § 4a, § 5 i § 6, art. 78 § 1-4, art. 78a § 1-3 i § 6,
art. 79, art. 80 § 4, art. 83, art. 84 § 3, art. 85, art. 86, art. 89, art. 90, art. 91 § 1-7
i § 9-12, art. 92, art. 93, art. 94 § 1, § 3 i § 4, art. 95, 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-
118, art. 120-122, art. 125-128, art. 130, art. 131, art. 133, art. 147 § 3, art. 156, art.
159 § 1 pkt 5 i pkt 6, art. 167, art. 169, art. 170 § 3 i art. 171-174 ustawy, o której
mowa w art. 32 § 6, oraz przepisy wydane na podstawie art. 57 § 5, art. 58 § 7, art.
78 § 5, art. 78a § 7, art. 91 § 8 i art. 148 § 2 tejże ustawy, z tym że:

1) określone w tych przepisach czynności i uprawnienia Ministra
Sprawiedliwości, zgromadzenia ogólnego sędziów, kolegium sądu, prezesów
sądów rejonowych i okręgowych oraz prezesa sądu dyscyplinarnego wykonują
odpowiednio: Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej, Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych, kolegium
wojskowego sądu okręgowego, prezesi sądów wojskowych i prezes sądu
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dyscyplinarnego, a czynności i uprawnienia prezesa sądu apelacyjnego w
zakresie nadzoru administracyjnego – Minister Sprawiedliwości za
pośrednictwem dyrektora departamentu, o którym mowa w art. 5 § 4;

2) uprawnienia określone w art. 92 § 1 powołanej ustawy przysługują, jeżeli
sędzia wojskowy nie nabył wcześniej prawa do urlopu dodatkowego
określonego w przepisach ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892);

3) przepisów art. 131 powołanej ustawy nie stosuje się w przypadkach
określonych w art. 15 niniejszej ustawy;

4) uprawnienia określone w art. 172-174 powołanej ustawy przysługują w
przypadku określonym w art. 61 niniejszej ustawy;

5) uprawnienia określone w art. 172 § 3 i art. 173 powołanej ustawy nie
przysługują ławnikom w czynnej służbie wojskowej;

6) obsada wolnych stanowisk sędziowskich, o których mowa w art. 56 § 1 i 2
powołanej ustawy, następuje z uwzględnieniem potrzeb kadrowych
sądownictwa wojskowego.>

[§ 1a. Do asesorów sądów wojskowych, którym powierzono pełnienie czynności
sędziowskich, nie stosuje się art. 66, art. 69-71, art. 74, art. 77 § 5 i § 7, art. 91 § 1-4 i §
9-11 oraz art. 94a i art. 94b ustawy, o której mowa w art. 32 § 6.]

[§ 2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki sędziów, asesorów sądów
wojskowych oraz aplikantów w sądach wojskowych określają przepisy o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 3. Uposażenie sędziów, asesorów i aplikantów, o których mowa w § 2, określają przepisy o
uposażeniu żołnierzy, z tym że nie może być ono niższe od wynagrodzenia sędziów,
asesorów i aplikantów sądów powszechnych na stanowiskach równorzędnych,
ustalonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. W stosunku do sędziów, asesorów i aplikantów, o których mowa w § 2, nie stosuje się
art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678 i Nr
107, poz. 688) w części dotyczącej służby kontraktowej.]

<§ 2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki sędziów sądów
wojskowych określają przepisy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 3. Uposażenie sędziów sądów wojskowych określają przepisy o uposażeniu żołnierzy,
z tym że nie może być ono niższe od wynagrodzenia sędziów sądów powszechnych
na stanowiskach równorzędnych, ustalonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.

§ 4. Do sędziów sądów wojskowych stosuje się odpowiednio art. 17 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.>
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USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. O PRACOWNIKACH SĄDÓW I PROKURATURY

(Dz. U. Nr 162, poz. 1125, z późn. zm.)

Art. 3.
1. Staż urzędniczy ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania

obowiązków urzędnika.
2. Staż urzędniczy trwa 12 miesięcy i kończy się egzaminem.
[3.  Od odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sądową,

aplikację prokuratorską lub aplikację sądowo-prokuratorską prowadzoną na zasadach
określonych w przepisach ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia
Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury (Dz. U. Nr 169, poz. 1410 i Nr 264, poz. 2204
oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433).]

<3. Od odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację
ogólną, sędziowską lub prokuratorską.>

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH

(Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)

Art. 2.
§ 1. Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości wykonują sędziowie.
§ 2.  Zadania z zakresu ochrony prawnej w sądach wykonują także referendarze sądowi i

starsi referendarze sądowi. Ilekroć w przepisach innych ustaw jest mowa o
referendarzach sądowych, rozumie się przez to również starszych referendarzy
sądowych.

[§ 3. Zadania, o których mowa w § 1 i 2, mogą wykonywać asesorzy sądowi, w zakresie
udzielonego im upoważnienia.]

[Art. 6.
Osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa w linii prostej lub powinowactwa w
linii prostej albo w stosunku przysposobienia, małżonkowie oraz rodzeństwo nie mogą być
sędziami, asesorami sądowymi ani referendarzami sądowymi w tym samym wydziale sądu.]

<Art. 6.
Osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa w linii prostej lub powinowactwa
w linii prostej albo w stosunku przysposobienia, małżonkowie oraz rodzeństwo nie mogą
być sędziami ani referendarzami sądowymi w tym samym wydziale sądu.>

Art. 31.
§ 1. Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a w szczególności:
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1)  na wniosek prezesa sądu okręgowego wyraża opinię o projekcie podziału
czynności w sądzie okręgowym i sądach rejonowych, działających w okręgu
sądowym, zasad zastępstw sędziów i referendarzy sądowych, a także zasad
przydziału spraw poszczególnym sędziom oraz referendarzom sądowym,

2) przedstawia zgromadzeniu ogólnemu sędziów okręgu opinię o kandydatach na
stanowiska sędziów sądów rejonowych i okręgowych,

3) wyraża opinię o kandydatach na wiceprezesa sądu okręgowego oraz prezesów i
wiceprezesów sądów rejonowych,

4)  wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji
przewodniczących wydziałów, zastępców przewodniczących wydziałów,
wizytatorów, kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika
prasowego, a także funkcji przewodniczących wydziałów i zastępców
przewodniczących wydziałów w sądach rejonowych oraz wyraża opinię w sprawie
zwolnienia z pełnienia tych funkcji,

5) rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
6) rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia prezesa sądu okręgowego, odmawiającego

zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez sędziego,
7) wybiera zastępcę rzecznika dyscyplinarnego,
8) wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1,
9) wyraża opinię w sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego,

prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra
Sprawiedliwości,

[10) wyraża opinię o kandydacie na stanowisko asesora sądowego oraz wyraża zgodę
na powierzenie asesorowi sądowemu pełnienia czynności sędziowskich w sądzie
rejonowym,]

11) wyraża zgodę na delegowanie sędziego sądu rejonowego albo sędziego sądu
okręgowego przez prezesa sądu okręgowego,

12) wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki.
§ 2. W sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może

zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zebraniu sędziów.
§ 3.  (uchylony).

Art. 55.
[§ 1. Sędziów sądów powszechnych do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim

powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady
Sądownictwa.]

<§ 1. Sędziów sądów powszechnych do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim
powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady
Sądownictwa, w terminie miesiąca od dnia przesłania tego wniosku.>

§ 2. Sędziowie sądów powszechnych są powoływani na stanowiska:
1) sędziego sądu rejonowego,
2) sędziego sądu okręgowego,
3) sędziego sądu apelacyjnego.

§ 2a.  Sędziowie sądów powszechnych mogą być powoływani także na stanowiska:
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1) sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym,
2) sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym.

§ 3. Powołując do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim, Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej wyznacza miejsce służbowe (siedzibę) sędziego. Zmiana miejsca służbowego
sędziego może być dokonana bez zmiany stanowiska w przypadkach i w trybie
określonych w art. 75.

[Art. 61.
§ 1. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne

uznane w Polsce,
4) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego,
5) ukończył 29 lat,
6) złożył egzamin sędziowski lub prokuratorski,
7) pracował w charakterze asesora sądowego lub prokuratorskiego co najmniej trzy

lata lub referendarza sądowego przez okres pięciu lat.
§ 2. Wymagania określone w § 1 pkt 6 i 7 nie dotyczą tego, kto przed powołaniem:

1) zajmował stanowisko sędziego sądu administracyjnego lub sądu wojskowego,
2) zajmował stanowisko prokuratora,
3) pracował w polskiej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie

naukowo-badawczym lub innej placówce naukowej, mając tytuł naukowy profesora
albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych,

4) wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza - co najmniej przez
trzy lata,

5)  zajmował stanowisko radcy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - co
najmniej przez trzy lata.

§ 3. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto spełnia
wymagania określone w § 1 pkt 1-5, zajmował stanowisko asystenta sędziego lub
referendarza sądowego co najmniej przez sześć lat i złożył egzamin sędziowski.

§ 4. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto zajmował jedno
ze stanowisk określonych w § 1 pkt 7 oraz w § 2 i § 3 w okresie 3 lat przed
powołaniem.]

<Art. 61.
§ 1. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i
obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł

zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w
Rzeczypospolitej Polskiej,

4) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego,
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5) ukończył 29 lat,
6) złożył egzamin sędziowski lub prokuratorski,
7) ukończył aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

lub pracował w charakterze asesora prokuratorskiego – co najmniej przez trzy
lata przed wystąpieniem o powołanie na stanowisko sędziego.

§ 2. Wymagania określone w § 1 pkt 6 i 7 nie dotyczą tego, kto przed powołaniem:
1) zajmował stanowisko sędziego sądu administracyjnego lub sądu wojskowego,
2) zajmował stanowisko prokuratora,
3) pracował w polskiej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie

naukowo-badawczym lub innej placówce naukowej i ma tytuł naukowy
profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych,

4) wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza – co najmniej
przez trzy lata, 

5) zajmował stanowisko prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy w
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – co najmniej przez trzy lata. 

§ 3. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto spełnia
wymagania określone w § 1 pkt 1 – 6, ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez
Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, aplikację notarialną, adwokacką lub
radcowską i złożył odpowiedni egzamin, oraz przez okres co najmniej pięciu lat był
zatrudniony na stanowisku referendarza sądowego w pełnym wymiarze czasu
pracy.

§ 4. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto spełnia
wymagania określone w § 1 pkt 1-6, ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez
Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, aplikację notarialną, adwokacką lub
radcowską i złożył odpowiedni egzamin, oraz przez okres co najmniej sześciu lat
był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu
pracy.

§ 5. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto zajmował
stanowisko asesora prokuratorskiego przez okres co najmniej trzech lat lub jedno
ze stanowisk określonych w § 2 pkt 2-4 w okresie pięciu lat przed zgłoszeniem na
wolne stanowisko sędziowskie.

§ 6. Do okresu, o którym mowa w § 4, wlicza się okres zatrudnienia  na stanowisku
referendarza sądowego w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 7. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, okres, o którym
mowa w § 3-6, podlega proporcjonalnemu wydłużeniu.>

Art. 63.
§ 1. Na stanowisko sędziego sądu okręgowego może być powołany sędzia sądu rejonowego

oraz sędzia wojskowego sądu garnizonowego, który posiada co najmniej czteroletni
okres pracy na stanowisku sędziego sądu rejonowego lub sędziego wojskowego sądu
garnizonowego lub na stanowisku prokuratora.

§ 1a.  Na stanowisko sędziego sądu okręgowego może być powołany również prokurator,
który posiada co najmniej czteroletni okres pracy na stanowisku prokuratora lub
sędziego.
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§ 2. Na stanowisko sędziego sądu okręgowego może być powołany także ten, kto spełnia
wymagania określone w art. 61 § 1 pkt 1-4, jeżeli:

1) wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza - co najmniej przez
sześć lat,

[1a) zajmował stanowisko starszego radcy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa -
co najmniej przez sześć lat,]

<1a) zajmował stanowisko prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – co najmniej przez sześć lat,>

2) pracował na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w
polskiej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie naukowo-
badawczym lub innej placówce naukowej, mając tytuł naukowy profesora albo
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych,

3) zajmował stanowisko sędziego wojskowego sądu okręgowego.
§ 3. Na stanowisko sędziego sądu okręgowego może być powołany ten, kto wykonywał

zawód lub zajmował stanowisko określone w § 2 w okresie 3 lat przed powołaniem.

Art. 64.
§ 1. Na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego może być powołany sędzia sądu

powszechnego i sądu wojskowego, który posiada co najmniej sześcioletni okres pracy
na stanowisku sędziego lub prokuratora, w tym co najmniej trzyletni okres pracy na
stanowisku sędziego sądu okręgowego, sędziego wojskowego sądu okręgowego lub
prokuratora prokuratury okręgowej.

§ 1a.  Na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego może być powołany również prokurator,
który posiada co najmniej sześcioletni okres pracy na stanowisku prokuratora lub
sędziego, w tym co najmniej trzyletni okres pracy na stanowisku prokuratora
prokuratury okręgowej, prokuratora wojskowej prokuratury okręgowej, sędziego sądu
okręgowego, sędziego wojskowego sądu okręgowego lub prokuratora prokuratury
apelacyjnej, Prokuratury Krajowej, Naczelnej Prokuratury Wojskowej lub prokuratora
Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu.

§ 2. Na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego może być powołany także ten, kto spełnia
wymagania określone w art. 61 § 1 pkt 1-4, jeżeli:

1) wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza co najmniej przez
osiem lat,

<1a) zajmował stanowisko prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – co najmniej przez osiem lat,>

2) pracował na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w
polskiej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie naukowo-
badawczym lub innej placówce naukowej, mając tytuł naukowy profesora albo
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.

§ 3. Na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego może być powołany ten, kto wykonywał
zawód lub zajmował stanowisko określone w § 2 w okresie 3 lat przed powołaniem.
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Art. 77.
§ 1.  Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia

obowiązków sędziego lub czynności administracyjnych:
1) w innym sądzie,
2) w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej

Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej,
3) w Sądzie Najwyższym - na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
4) w sądzie administracyjnym - na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu

Administracyjnego
- na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony.

§ 2. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, na wniosek
Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa do pełnienia czynności w Biurze tej
Rady.

[§ 2a.  Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, do wykonywania
czynności w Radzie Programowej Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów
Powszechnych i Prokuratury lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w tym Centrum.]

<§ 2a. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia
czynności w Radzie Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w tej szkole.>

§ 3. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego na jego wniosek do pełnienia
obowiązków w międzynarodowej sędziowskiej organizacji pozarządowej.

§ 3a.  Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia
obowiązków lub pełnienia określonej funkcji poza granicami państwa w ramach działań
podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły
międzynarodowe, działające na podstawie umów międzynarodowych, w tym umów
konstytuujących organizacje międzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą
Polską, zgodnie z kwalifikacjami sędziego, na czas określony, nie dłuższy niż cztery
lata, z możliwością ponownego delegowania na kolejny okres, nieprzekraczający
czterech lat.

§ 4.  Sędzia delegowany na podstawie § 1 pkt 2, na czas nieokreślony, może być odwołany z
delegowania, względnie z niego ustąpić za trzymiesięcznym uprzedzeniem. W
pozostałych przypadkach delegowania sędziego, odwołanie lub ustąpienie sędziego
następuje bez zachowania okresu uprzedzenia.

§ 5.  Sędzia delegowany do sądu wyższego, po sześciu miesiącach delegowania, na
pozostały okres delegacji uzyskuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego w stawce
podstawowej, przewidzianego dla sędziego tego sądu.

§ 6.  Jeżeli delegowanie sędziego następuje do innej miejscowości, niż miejscowość w
której znajduje się miejsce służbowe sędziego, niebędącej miejscem jego stałego
zamieszkania, sędziemu delegowanemu w okresie delegowania, jako pracownikowi w
podróży służbowej, przysługują następujące należności, rekompensujące niedogodności
wynikające z delegowania poza stałe miejsce pełnienia służby:

1) prawo do nieodpłatnego zakwaterowania, w warunkach odpowiadających godności
urzędu albo zwrot kosztów zamieszkania w miejscu delegowania, w jednej z
następujących form:

a) zwrotu kosztów faktycznie poniesionych - w wysokości określonej w fakturze,
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b) miesięcznego ryczałtu - w kwocie nie wyższej niż 150 % kwoty bazowej,
będącej podstawą ustalania wynagrodzenia zasadniczego sędziego,

2) zwrot kosztów pierwszego przejazdu z miejsca stałego zamieszkania do miejsca
delegowania, zwrot kosztów ostatniego przejazdu z miejsca delegowania do
miejsca stałego zamieszkania oraz zwrot kosztów przejazdów odbywanych nie
częściej niż raz w tygodniu do miejsca stałego zamieszkania i z powrotem - w
wysokości nie większej niż równowartość ceny przejazdu środkami komunikacji
kolejowej, z uwzględnieniem przysługującej sędziemu delegowanemu ulgi na dany
środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje,

3) ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej, o którym
mowa w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju,

4) diety, o których mowa w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze
kraju,

5) zwrot kosztów poniesionych z tytułu używania pojazdów, stanowiących własność
pracownika, do celów służbowych, o którym mowa w przepisach w sprawie
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do
celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów
niebędących własnością pracodawcy,

6) zwrot kosztów codziennych dojazdów do miejscowości delegowania, o których
mowa w § 6b.

§ 6a.  Świadczenia i należności, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2, nie przysługują w
wypadkach, gdy odległość od miejscowości w której sędzia delegowany ma miejsce
stałego zamieszkania do miejscowości delegowania nie przekracza 60 km, chyba że
organ powołany do kierowania jednostką do której delegowanie następuje, na wniosek
sędziego delegowanego uzna, że nie jest celowy codzienny dojazd sędziego
delegowanego do miejscowości delegowania.

§ 6b.  Sędzia delegowany, o którym mowa w § 6a, któremu nie przysługują świadczenia i
należności, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2, ma prawo do zwrotu kosztów codziennych
dojazdów do miejscowości delegowania w wysokości nie wyższej niż równowartość
przejazdu środkami komunikacji kolejowej lub innym środkiem komunikacji
publicznej, z uwzględnieniem przysługującej sędziemu delegowanemu ulgi na dany
środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

§ 7.  W razie delegowania sędziego do sądu równorzędnego, sędziemu przysługuje dodatek
funkcyjny wizytatora sądu okręgowego.

§ 7a.  Jeżeli wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości, delegowanie sędziego w
przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1, może nastąpić nawet bez jego zgody, na
okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. Delegowanie sędziego bez jego zgody może być
powtórzone nie wcześniej niż po upływie trzech lat.

§ 7b.  Delegowanie sędziego w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2, może nastąpić
nawet bez jego zgody, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące w ciągu roku.
Delegowanie sędziego bez jego zgody może być powtórzone nie wcześniej niż po
upływie dwóch lat.
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§ 8. Prezes sądu okręgowego, po uzyskaniu zgody kolegium sądu okręgowego, może
delegować sędziego sądu rejonowego albo sędziego sądu okręgowego do pełnienia
obowiązków sędziego na obszarze właściwości tego samego sądu okręgowego,
jednakże na czas nie dłuższy niż miesiąc w ciągu roku. Prezes sądu apelacyjnego, po
uzyskaniu zgody kolegium sądu apelacyjnego, może delegować do sądu apelacyjnego
sędziego sądu okręgowego z obszaru właściwości danego sądu apelacyjnego również na
czas nie dłuższy niż miesiąc w ciągu roku.

Art. 78.
§ 1. Sędziemu delegowanemu do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości

mogą być powierzane obowiązki na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem
stanowiska dyrektora generalnego urzędu.

[§ 1a.  Obowiązki, o których mowa w § 1, mogą być powierzane sędziemu delegowanemu do
pełnienia czynności w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i
Prokuratury.]

<§ 1a. Obowiązki, o których mowa w § 1, mogą być powierzane sędziemu
delegowanemu do pełnienia czynności w Krajowej Szkole Sądownictwa i
Prokuratury.>

[§ 1b.  Do Ministerstwa Sprawiedliwości albo Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów
Powszechnych i Prokuratury może być delegowany jedynie sędzia wyróżniający się
wysokim poziomem wiedzy prawniczej oraz wykazujący znajomość problematyki w
zakresie powierzanych mu obowiązków.]

<§ 1b. Do Ministerstwa Sprawiedliwości albo Krajowej Szkoły Sądownictwa i
Prokuratury może być delegowany jedynie sędzia wyróżniający się wysokim
poziomem wiedzy prawniczej oraz wykazujący znajomość problematyki w
zakresie powierzanych mu obowiązków.>

[§ 2.  Sędzia delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie
Sprawiedliwości lub Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i
Prokuratury, a także do prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowym Centrum
Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury ma prawo do wynagrodzenia
zasadniczego przysługującego mu na zajmowanym stanowisku sędziowskim oraz
dodatku za długoletnią pracę. W okresie delegowania sędzia otrzymuje dodatek
funkcyjny, określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 91 § 8.]

<§ 2. Sędzia delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie
Sprawiedliwości lub Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a także do
prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego przysługującego mu na zajmowanym
stanowisku sędziowskim oraz dodatku za długoletnią pracę. W okresie
delegowania sędzia otrzymuje dodatek funkcyjny, określony w rozporządzeniu
wydanym na podstawie art. 91 § 8.>

§ 3. Ponadto w okresie delegowania, ze względu na charakter pracy i zakres wykonywanych
zadań, sędziemu może być przyznany przez Ministra Sprawiedliwości dodatek
specjalny w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i
dodatku funkcyjnego. Dodatek przyznaje się na czas określony, a w indywidualnych
przypadkach - także na czas nieokreślony.
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§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek ten może przekraczać wysokość, o
której mowa w § 3.

[§ 5.  Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa określi,
w drodze rozporządzenia, tryb i szczegółowe warunki delegowania sędziów do pełnienia
obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także pełnienia czynności
administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowym Centrum
Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz tryb i szczegółowe warunki
realizacji prawa do nieodpłatnego zakwaterowania i zwrotu kosztów zamieszkania w
miejscu delegowania, w tym maksymalną wysokość zwrotu kosztów faktycznie
poniesionych oraz wysokość miesięcznego ryczałtu, przy uwzględnieniu możliwości
zróżnicowania jego wysokości w zależności od miejscowości delegowania, a także tryb,
szczegółowe warunki i zakres innych świadczeń, mając na względzie zakres świadczeń
przysługujących pracownikom odbywającym podróże służbowe oraz czasowo
przenoszonym.]

<§ 5. Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa
określi, w drodze rozporządzenia, tryb i szczegółowe warunki delegowania sędziów
do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także pełnienia
czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej
Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz tryb i szczegółowe warunki realizacji
prawa do nieodpłatnego zakwaterowania i zwrotu kosztów zamieszkania w
miejscu delegowania, w tym maksymalną wysokość zwrotu kosztów faktycznie
poniesionych oraz wysokość miesięcznego ryczałtu, z uwzględnieniem możliwości
zróżnicowania jego wysokości w zależności od miejscowości delegowania, a także
tryb, szczegółowe warunki i zakres innych świadczeń, mając na względzie zakres
świadczeń przysługujących pracownikom odbywającym podróże służbowe oraz
czasowo przenoszonym.>

Art. 82a.
Sędzia jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym uczestniczyć w
szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego, których organizację określa
odrębna ustawa.

<Art. 82b.
Sędziemu, za jego zgodą, może zostać powierzony obowiązek sprawowania patronatu
nad przebiegiem praktyk i staży aplikantów w Krajowej Szkole Sądownictwa i
Prokuratury.>

Art. 92.
§ 1. Sędziemu przysługuje corocznie urlop dodatkowy w wymiarze:

1) sześciu dni roboczych - po dziesięciu latach pracy,
2) dwunastu dni roboczych - po piętnastu latach pracy.

[§ 2.  Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu dodatkowego, wlicza się wszystkie
okresy zatrudnienia w sądzie lub prokuraturze na stanowiskach: asesorów, sędziów i
prokuratorów, w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa na stanowisku radcy, a także
okresy wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego lub zajmowania
samodzielnego stanowiska w organach władzy publicznej, z którym związana była
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praktyka prawnicza, oraz inne okresy pracy, jeżeli z tytułu tego zatrudnienia
przysługiwał zwiększony wymiar urlopu.]

<§ 2. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu dodatkowego, wlicza się
wszystkie okresy zatrudnienia w sądzie lub prokuraturze na stanowiskach:
asesorów, sędziów i prokuratorów, w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa na
stanowiskach: prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy Prokuratorii
Generalnej Skarbu Państwa, a także okresy wykonywania zawodu adwokata,
radcy prawnego lub zajmowania samodzielnego stanowiska w organach władzy
publicznej, z którym związana była praktyka prawnicza, oraz inne okresy
zatrudnienia, jeżeli z tego tytułu przysługiwał zwiększony wymiar urlopu.>

§ 3. Sędziemu przysługuje gratyfikacja jubileuszowa w wysokości:
1) po dwudziestu latach pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego,
2) po dwudziestu pięciu latach pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego,
3) po trzydziestu latach pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego,
4) po trzydziestu pięciu latach pracy - 250% wynagrodzenia miesięcznego,
5) po czterdziestu latach pracy - 350% wynagrodzenia miesięcznego,
6) po czterdziestu pięciu latach pracy - 400% wynagrodzenia miesięcznego.

§ 4. Do okresu pracy uprawniającego do gratyfikacji jubileuszowej wlicza się wszystkie
poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych
przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia
pracownicze.

§ 5. Do obliczania i wypłacania gratyfikacji jubileuszowej stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące nagród jubileuszowych, o których mowa w przepisach o pracownikach
urzędów państwowych.

[DZIAŁ III
ASESORZY SĄDOWI I APLIKACJA SĄDOWO-PROKURATORSKA

Rozdział 1
Asesorzy sądowi

Art. 134.
§ 1.  Minister Sprawiedliwości może mianować asesorem sądowym osobę, która ukończyła

aplikację sądową lub prokuratorską albo aplikację sądowo-prokuratorską prowadzoną
na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym
Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury (Dz. U. Nr 169, poz. 1410
i Nr 264, poz. 2204 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433) i zdała egzamin sędziowski lub
prokuratorski oraz spełnia warunki określone w art. 61 § 1 pkt 1-4.

§ 2. Mianowanie asesorem sądowym nie jest jednak dopuszczalne, jeżeli od zdania
egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego upłynął okres dłuższy niż pięć lat, chyba
że osoba ta zajmowała stanowisko lub wykonywała pracę albo zawód, o których mowa
w art. 61 § 2 i 3, przez okres co najmniej trzech lat po zdaniu egzaminu.

§ 3. Można mianować asesorem sądowym także tego, kto spełnia wymagania określone w
art. 61 § 2 i 3.
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§ 4. Kandydat na asesora sądowego przedkłada informację z Krajowego Rejestru Karnego,
dotyczącą jego osoby, i zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan
zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego. Wydanie zaświadczenia oraz badanie
kandydatów na asesorów sądowych odbywa się na zasadach dotyczących kandydatów
na urząd sędziego.

§ 4a.  Minister Sprawiedliwości zasięga informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz
zwraca się do Komendanta Głównego Policji o nadesłanie informacji o kandydacie na
asesora sądowego, zawierającej istotne dla oceny spełniania wymogu nieskazitelnego
charakteru, dane o:

1) zachowaniach świadczących o naruszeniu przez niego porządku prawnego,
2) kontaktach ze środowiskami przestępczymi lub grupami środowiskowymi patologii

społecznej i o charakterze tych kontaktów,
3) okolicznościach wskazujących na uzależnienie od alkoholu, środków odurzających

lub substancji psychotropowych.
§ 4b.  Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb uzyskiwania
i sporządzania informacji przez Komendanta Głównego Policji o kandydacie na
stanowisko asesora sądowego, mając na względzie sprawność uzyskiwania informacji,
dbałość o ochronę dóbr osobistych kandydatów oraz innych praw i wolności
chronionych konstytucyjnie, a także potrzebę oceny spełnienia przez kandydata warunku
nieskazitelności charakteru.

§ 5. Minister Sprawiedliwości może zwolnić asesora sądowego, po uprzednim
wypowiedzeniu, za zgodą kolegium sądu okręgowego.

Art. 135.
§ 1. Minister Sprawiedliwości może, za zgodą kolegium sądu okręgowego, powierzyć

asesorowi sądowemu pełnienie czynności sędziowskich w sądzie rejonowym na czas
określony, nieprzekraczający czterech lat. Możliwe jest przedłużenie tego okresu do
ukończenia przez asesora sądowego 29 lat, a także do czasu zakończenia postępowania,
o którym mowa w art. 58 § 4-6.

§ 2. W zakresie orzekania asesorzy sądowi są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz
ustawom.

§ 3. Asesor sądowy, któremu nie powierzono pełnienia czynności sędziowskich, jest
upoważniony do wykonywania czynności referendarza sądowego.

§ 4. Asesor sądowy obejmujący stanowisko składa wobec Ministra Sprawiedliwości
ślubowanie według następującej roty:
"Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku asesora sądowego służyć wiernie
Rzeczypospolitej Polskiej, sumiennie i starannie wykonywać obowiązki urzędowe, stać
na straży prawa, w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości,
dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w razie powierzenia mi czynności
sędziowskich sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie
według mego sumienia."; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: "Tak mi
dopomóż Bóg."

§ 5. Asesor na okres pełnienia czynności sędziowskich pozostaje pod pieczą sędziego
wyznaczonego do pełnienia funkcji konsultanta.

§ 6. Sędzia pełniący funkcję konsultanta udziela asesorowi na jego wniosek pomocy z
zakresu techniki pracy sędziowskiej oraz wykonywania czynności administracji
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sądowej. Ponadto sędzia konsultant przeprowadza lustrację posiedzeń sądowych
odbywanych pod przewodnictwem powierzonego jego pieczy asesora i sporządza
kwartalne sprawozdania z wykonywanej funkcji.

§ 7.  Do pełnienia funkcji konsultanta wyznacza się sędziego sądu okręgowego orzekającego
w zakresie spraw, których rozpoznawanie zostało powierzone asesorowi.

§ 8. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi,
w drodze rozporządzenia, tryb sprawowania funkcji konsultanta.

Art. 136.
§ 1. Wynagrodzenie zasadnicze asesora sądowego ustala się według zasad określonych w

art. 91 § 1 zdanie pierwsze, w trybie określonym w art. 91 § 8.
§ 2.  Do asesorów sądowych, którym powierzono pełnienie czynności sędziowskich, stosuje

się przepisy dotyczące sędziów, z wyjątkiem art. 66, art. 68 § 2, art. 69-74, art. 77 § 1-5
i § 7, art. 91 § 1 i § 2-4 oraz § 9-11, art. 94a, art. 94b, art. 98 oraz art. 102.

§ 3.  Do asesorów sądowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 82a.
Rozdział 2

Aplikacja sądowo-prokuratorska
Art. 137.

Aplikację sądowo-prokuratorską przygotowującą kandydatów do zajmowania stanowiska
sędziego, zwanych dalej "aplikantami", prowadzi się na zasadach określonych w przepisach
ustawy, o której mowa w art. 134 § 1.

Art. 138.
(uchylony).

Art. 139.
Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór merytoryczny nad aplikacją sądowo-
prokuratorską.

Art. 140.
(uchylony).

Rozdział 3  (uchylony).
Aplikanci sądowi

Art. 141.
(uchylony).

Art. 142. 
(uchylony).

Art. 143.
(uchylony).

Art. 144.
(uchylony).

Art. 145.
(uchylony).

Art. 145a.
(uchylony).

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

(uchylony).]

Art. 149.
§ 1. Na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub

zagraniczne uznane w Polsce,
4) ukończył 24 lata,
[5) odbył aplikację referendarską i złożył egzamin referendarski albo odbył aplikację

sądową lub prokuratorską albo aplikację sądowo-prokuratorską prowadzoną na
zasadach określonych w przepisach ustawy, o której mowa w art. 134 § 1, aplikację
notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin albo złożył
egzamin referendarski.]

<5) ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i
Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski, albo ukończył
aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.>

[§ 2. Minister Sprawiedliwości może, w zależności od potrzeb kadrowych sądów, zarządzić
nabór na aplikację referendarską w danym roku.

§ 3. Aplikacja referendarska trwa rok i kończy się egzaminem referendarskim.]

Art. 151b.
§1. Wynagrodzenie zasadnicze referendarza sądowego wynosi 75 % wynagrodzenia

zasadniczego w stawce podstawowej sędziego sądu rejonowego, powiększonego o
należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. Po siedmiu latach pracy na
stanowisku referendarza sądowego wynagrodzenie zasadnicze podwyższa się do
wysokości 75 % wynagrodzenia zasadniczego w stawce pierwszej awansowej sędziego
sądu rejonowego, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia
społecznego, a po dalszych siedmiu latach pracy - do wysokości 75 % wynagrodzenia
zasadniczego w drugiej stawce awansowej sędziego sądu rejonowego, powiększonego o
należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.

§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze starszego referendarza sądowego wynosi 85 %
wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej stawce awansowej sędziego sądu
rejonowego, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. Po
siedmiu latach pracy na stanowisku starszego referendarza sądowego wynagrodzenie
zasadnicze podwyższa się do wysokości 85 % wynagrodzenia zasadniczego w drugiej
stawce awansowej sędziego sądu rejonowego, powiększonego o należną składkę z
tytułu ubezpieczenia społecznego.

§ 3. Do referendarzy stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 § 1, art. 47, 82a, 87-89, 92, 93
oraz art. 97 § 1 i 2.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do referendarzy stosuje się odpowiednio
przepisy o pracownikach sądów i prokuratury.
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<Art. 151c.
Referendarz może przystąpić do egzaminu sędziowskiego po przepracowaniu 3 lat na
stanowisku referendarza lub asystenta sędziego. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu
sędziowskiego referendarz zgłasza Dyrektorowi Krajowej Szkoły Sądownictwa i
Prokuratury na miesiąc przed przeprowadzeniem egzaminu, uiszczając wymaganą
opłatę.>

[Art. 153.
§ 1. Aplikantem referendarskim może być mianowany ten, kto spełnia warunki określone w

art. 149 § 1 pkt 1-3, i został zakwalifikowany na aplikację referendarską przez komisję
konkursową po przeprowadzeniu konkursu, o którym mowa w § 2.

§ 2.  Aplikanta referendarskiego mianuje na czas określony, oznaczony w art. 149 § 3, i
zwalnia prezes sądu okręgowego. Mianowanie aplikanta referendarskiego następuje po
przeprowadzeniu konkursu przez prezesa sądu apelacyjnego. Prezes sądu okręgowego
przed mianowaniem aplikanta referendarskiego zasięga informacji z Krajowego
Rejestru Karnego oraz zwraca się do komendanta wojewódzkiego Policji o nadesłanie
informacji o kandydacie.

§ 2a. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb oraz zakres uzyskiwania
informacji przez komendanta wojewódzkiego Policji o kandydacie na stanowisko
aplikanta referendarskiego i referendarza sądowego oraz wzór kwestionariusza tej
informacji, mając na względzie charakter i miejsce pracy oraz prawa i wolności
chronione konstytucyjnie.

§ 3.  Wraz z mianowaniem prezes sądu okręgowego przydziela aplikanta referendarskiego
do sądu, w którym będzie odbywać aplikację.

§ 4. Aplikanta referendarskiego zwalnia się, jeżeli:
1) zrezygnował z odbywania aplikacji,
2) nie spełnia warunków przystąpienia do egzaminu referendarskiego,
3) rażąco narusza obowiązki aplikanta,
4) został uznany za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków aplikanta.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do aplikantów referendarskich stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy o pracownikach sądów i prokuratury.

§ 6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb przeprowadzania konkursu, o którym mowa w § 2, uwzględniając zakres

wiedzy podlegającej sprawdzeniu w trakcie konkursu, etapy konkursu i ich formę
oraz system punktowy ocen konkursowych, a także sposób powoływania i skład
komisji konkursowej oraz wysokość wynagrodzenia jej członków, uwzględniając
zakres i nakład ich pracy w trakcie konkursu,

2) organizację aplikacji referendarskiej oraz obowiązki aplikanta referendarskiego,
uwzględniając zakres wiedzy teoretycznej i praktyki niezbędnej na stanowisku
referendarza, dyscyplinę pracy oraz wykorzystanie czasu przeznaczonego na
zajęcia teoretyczne i praktykę,

3) zakres i przebieg egzaminu referendarskiego, uwzględniając zakres wiedzy
teoretycznej i praktyki niezbędnej do wykonywania obowiązków referendarza,
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pisemną i ustną formę egzaminu, dopuszczalność jednokrotnego poprawiania
niepomyślnego egzaminu, istotną wagę przyczyn ustalania terminu późniejszego
zdawania egzaminu oraz zasadę poprawności jego przebiegu i rzetelności ocen
egzaminacyjnych, a także skład komisji egzaminacyjnej, sposób powoływania jej
członków i postępowania komisji egzaminacyjnej oraz wysokość wynagrodzenia
członków komisji, uwzględniając kwalifikacje członków komisji egzaminacyjnej a
także zakres i nakład ich pracy.]

<Art. 153a.
§ 1. Na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, po

zasięgnięciu opinii prezesa właściwego sądu okręgowego, Minister Sprawiedliwości
mianuje na stanowisko referendarza aplikanta sędziowskiego skierowanego na
staż w ramach realizacji programu aplikacji sędziowskiej.

§ 2. W przypadku aplikantów sędziowskich odbywających staż na stanowisku
referendarza, rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić w razie:

1) skreślenia z listy aplikantów,
2) uznania aplikanta przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków referendarza.
§ 3. W przypadku zniesienia sądu lub jego reorganizacji, powodującej utratę

możliwości dalszego zatrudnienia aplikanta aplikacji sędziowskiej, odbywającego
staż na stanowisku referendarza, Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, po zasięgnięciu opinii prezesa
właściwego sądu okręgowego, przenosi aplikanta na inne miejsce w celu dalszego
odbywania stażu. Przepisów art. 151a § 4 i 5 nie stosuje się.>

Art. 155.
§ 1. Asystent sędziego wykonuje samodzielnie czynności administracji sądowej oraz

czynności przygotowania spraw sądowych do ich rozpoznania.
§ 2. Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i
obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub

zagraniczne uznane w Polsce,
4) ukończył 24 lata,
[5) odbył staż urzędniczy w sądzie lub w prokuraturze albo spełnia warunki do

zwolnienia od odbywania tego stażu, określone w przepisach o pracownikach
sądów i prokuratury.]

<5) ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i
Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył
aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.>

§ 3.  Prezes sądu przed zatrudnieniem asystenta sędziego zasięga informacji z Krajowego
Rejestru Karnego oraz zwraca się do właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o
nadesłanie informacji o kandydacie zawierającej istotne dla oceny spełniania wymogu
nieskazitelnego charakteru, dane o:



- 44 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

1) zachowaniach świadczących o naruszeniu przez niego porządku prawnego,
2) kontaktach ze środowiskami przestępczymi lub grupami środowiskowymi patologii

społecznej i o charakterze tych kontaktów,
3) okolicznościach wskazujących na uzależnienie od alkoholu, środków odurzających

lub substancji psychotropowych.
§ 3a.  Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb
uzyskiwania informacji przez komendanta wojewódzkiego Policji o osobie ubiegającej
się o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego oraz wzór kwestionariusza
informacji, mając na względzie charakter i miejsce pracy, sprawność uzyskiwania
informacji, dbałość o ochronę dóbr osobistych kandydatów oraz ich praw i wolności
chronionych konstytucyjnie.

§ 4. Asystentowi sędziego przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. Poza tym do asystentów
sędziego stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i
prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125).

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i
sposób wykonywania czynności przez asystentów sędziów, mając na uwadze zasady
sprawności, racjonalności, ekonomicznego i szybkiego działania, zapewniając rzetelne
wykonywanie powierzonych zadań.

§ 6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia
asystentów sędziów, uwzględniając poziom wynagrodzeń sędziów, referendarzy
sądowych i urzędników sądowych oraz zasadę różnicowania wynagrodzenia asystentów
sędziów w zależności od tego, czy zatrudnieni są w sądzie rejonowym, okręgowym czy
apelacyjnym.

[§ 7. Asystent sędziego po przepracowaniu sześciu lat na tym stanowisku może zgłosić
prezesowi przełożonego sądu apelacyjnego zamiar przystąpienia do egzaminu
sędziowskiego. W takim przypadku asystent sędziego dopuszczany jest do egzaminu
sędziowskiego w najbliższym terminie przewidzianym dla aplikantów sądowych. Art.
140 § 3 i 4 stosuje się odpowiednio.]

<§ 7. Asystent sędziego może przystąpić do egzaminu sędziowskiego po
przepracowaniu 4 lat na stanowisku asystenta sędziego lub referendarza
sądowego. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sędziowskiego asystent sędziego
zgłasza Dyrektorowi Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na miesiąc
przed przeprowadzeniem egzaminu, uiszczając wymaganą opłatę.>

§ 8.  Do asystentów sędziów stosuje się odpowiednio przepisy art. 82a.

Art. 155a.
§1. Właściwy prezes sądu, określony w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o

pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1125, z późn. zm.),
zwany dalej "prezesem", organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na
stanowisko asystenta sędziego.

§ 2. Prezes informuje o konkursie przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie
dostępnym w siedzibie sądu, we właściwym ze względu na siedzibę sądu urzędzie
pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz może poinformować w inny sposób, w
szczególności przez umieszczenie ogłoszenia w prasie.

§ 3. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez prezesa.



- 45 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

§ 4. Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności
ogólnych kandydatów, niezbędnych do wykonywania obowiązków asystenta sędziego.

§ 5. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może
wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia
większej liczby osób lub rezygnacji kandydata.

§ 6. Warunkiem ubiegania się o zatrudnienie w sądzie jest złożenie przez osobę ubiegającą
się o przyjęcie na stanowisko asystenta sędziego oświadczenia, że nie jest prowadzone
przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.

§ 7. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb
przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego, w szczególności skład
komisji konkursowych oraz sposób i tryb ich działania, etapy i przebieg konkursu, a
także zakres i sposób udostępniania informacji kandydatowi, mając na uwadze
właściwy dobór kadry asystentów w sądach.

<Art. 155b.
Prezes sądu rejonowego zatrudnia na stanowisku asystenta sędziego aplikanta
sędziowskiego skierowanego na staż przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i
Prokuratury na okres odbywania stażu. Przepisu art. 155a nie stosuje się.>

Art. 175a.
[§1. Minister Sprawiedliwości przetwarza dane osobowe asesorów sądowych, sędziów,

sędziów w stanie spoczynku, referendarzy, dyrektorów i kierowników finansowych
sądów oraz ich zastępców.]

<§ 1. Minister Sprawiedliwości przetwarza dane osobowe sędziów, sędziów w stanie
spoczynku, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów i
kierowników finansowych sądów oraz ich zastępców w zakresie niezbędnym do
prawidłowego realizowania obowiązków i praw pracodawcy wynikających ze
stosunku pracy bądź innych stosunków służbowych.>

§ 2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1, przepis art. 43 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. O KRAJOWEJ RADZIE SĄDOWNICTWA (Dz. U. Nr

100, poz. 1082, z późn. zm.)

Art. 2.
1.  Rada wykonuje zadania określone w ustawach, a w szczególności:

1) podejmuje uchwały w sprawach wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o
zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej aktów normatywnych w
zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów,
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2)  rozpatruje i ocenia kandydatury do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach
sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz na
stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych, wojewódzkich sądach
administracyjnych i w sądach wojskowych,

3)  przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o powołanie sędziów
w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, sądach
powszechnych, wojewódzkich sądach administracyjnych i sądach wojskowych,

4)  rozpatruje wnioski o przeniesienie sędziego w stan spoczynku.
5) rozpatruje wystąpienia sędziów w stanie spoczynku o powrót na stanowisko

sędziowskie,
6) wybiera rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych,
7) wyraża opinie w sprawie powołania i odwołania prezesa albo wiceprezesa sądu

powszechnego albo sądu wojskowego,
8) uchwala zbiór zasad etyki zawodowej sędziów i czuwa nad ich przestrzeganiem.

2. Rada ponadto:
1) wypowiada się o stanie kadry sędziowskiej,
2)  (utracił moc),
3) opiniuje projekty aktów prawnych w sprawach wynagrodzeń sędziowskich oraz

przedstawia wnioski w tym zakresie,
4) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących sądownictwa i sędziów,
[5) opiniuje programy szkolenia aplikantów sądowych, zakres i sposób prowadzenia

egzaminów sędziowskich i ustalania ich wyników,]
<5) opiniuje programy szkolenia na aplikacji ogólnej i sędziowskiej, zakres i

sposób przeprowadzania egzaminów sędziowskich,>
[6) opiniuje zasady oceny pracy asesorów sądowych,]
7) wyraża stanowisko w sprawach dotyczących sądów i sędziów, wniesionych pod

obrady Rady przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne organy władzy
publicznej i organy samorządu sędziowskiego,

8)  czuwa nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej i w przypadku uzyskania
wiarygodnej informacji o przewinieniu służbowym, w tym o oczywistej i rażącej
obrazie przepisów prawa i uchybieniu godności urzędu, występuje z żądaniem
podjęcia czynności dyscyplinarnych wobec sędziego,

[9) opiniuje kandydatów na Dyrektora Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów
Powszechnych i Prokuratury spośród sędziów,]

<9) opiniuje kandydatów na Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i
Prokuratury,>

[10) wskazuje 2 członków Rady Programowej Krajowego Centrum Szkolenia Kadr
Sądów Powszechnych i Prokuratury.]

<10) wskazuje 3 członków Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i
Prokuratury.>

3.  Rada przedstawia Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, nie
później niż do 31 maja roku następnego, informację z rocznej działalności Rady oraz
postulaty co do aktualnych problemów i potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Nad
informacją w Sejmie i Senacie nie przeprowadza się głosowania.
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USTAWA z dnia 11 września 2003 r. O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY

ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892)

[Art. 17.
1. Przepisów art. 9, art. 10 pkt 1, art. 12, art. 13 ust. 1 oraz art. 14 i 15 nie stosuje się w

przypadku powołania do zawodowej służby wojskowej aplikantów, asesorów i sędziów w
sądach wojskowych.

2. Powołanie do zawodowej służby wojskowej aplikantów, asesorów i sędziów w sądach
wojskowych reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów
wojskowych.]

<Art. 17.
1. Przepisów art. 9, 10 pkt 1, art. 12, 13 ust. 1 oraz art. 14 i 15 nie stosuje się w

przypadku powołania do zawodowej służby wojskowej sędziów w sądach
wojskowych.

2. Powołanie do zawodowej służby wojskowej sędziów w sądach wojskowych reguluje
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych.>

[Art. 23.
Tryb postępowania i warunki wymagane przy wyznaczaniu żołnierzy zawodowych na
stanowiska aplikantów, asesorów i sędziów w sądach wojskowych oraz aplikantów, asesorów
i prokuratorów w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury i odwoływaniu z
tych stanowisk określają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów
wojskowych i ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz.
39).]

<Art. 23.
Tryb postępowania i warunki których spełnienie jest wymagane przy wyznaczaniu
żołnierzy zawodowych na stanowiska sędziów w sądach wojskowych oraz asesorów i
prokuratorów w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury i odwoływaniu
z tych stanowisk określają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju
sądów wojskowych i ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r.
Nr 7, poz. 39).>

Art. 25.
[1. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy jest wyznaczony na

stanowisko służbowe, może dodatkowo powierzyć żołnierzowi czasowe pełnienie
obowiązków służbowych w tej jednostce na stanowisku nieobsadzonym lub obsadzonym,
na którym wyznaczony żołnierz czasowo nie wykonuje zadań służbowych. Nie dotyczy to
aplikantów, asesorów i sędziów sądów wojskowych oraz aplikantów, asesorów i
prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

1a. Minister Obrony Narodowej, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, może,
uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych, powierzyć także żołnierzowi zawodowemu,
będącemu w rezerwie kadrowej lub w dyspozycji, czasowe pełnienie obowiązków
służbowych w każdej jednostce wojskowej. Nie dotyczy to aplikantów, asesorów i



- 48 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

sędziów sądów wojskowych oraz aplikantów, asesorów i prokuratorów wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury.]

<1. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy jest wyznaczony na
stanowisko służbowe, może dodatkowo powierzyć żołnierzowi czasowe pełnienie
obowiązków służbowych w tej jednostce na stanowisku nieobsadzonym lub
obsadzonym, na którym wyznaczony żołnierz czasowo nie wykonuje zadań
służbowych. Nie dotyczy to sędziów sądów wojskowych oraz asesorów i
prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

1a. Minister Obrony Narodowej w przypadkach, o których mowa w ust. 1, może,
uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych, powierzyć także żołnierzowi zawodowemu,
pozostającemu w rezerwie kadrowej lub w dyspozycji, czasowe pełnienie
obowiązków służbowych w każdej jednostce wojskowej. Nie dotyczy to sędziów
sądów wojskowych oraz asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury.>

2. Okres, o którym mowa w ust. 1, nie może być jednorazowo dłuższy niż piętnaście
miesięcy.

3. W wyjątkowych przypadkach podoficerowi zawodowemu można dodatkowo powierzyć
czasowe pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku służbowym przewidzianym
dla oficera zawodowego zaszeregowanym do stopnia etatowego kapitana (kapitana
marynarki) włącznie, jeżeli nie wiąże się z tym powierzeniem stosunek przełożeństwa
nad oficerami.

4. Żołnierza zawodowego, któremu dodatkowo powierzono czasowe pełnienie obowiązków
służbowych na innym stanowisku służbowym, nie zwalnia się ze stanowiska dotychczas
zajmowanego.

5. Przepisy ust. 1-4 mają zastosowanie również w przypadku czasowego powierzenia
żołnierzowi zawodowemu obowiązków pracownika wojska, z tym że w takim przypadku
okres, o którym mowa w ust. 2, nie może być jednorazowo dłuższy niż sześć miesięcy.

Art. 34.
1. Żołnierza zawodowego zalicza do określonego korpusu osobowego oraz grupy osobowej

właściwy organ, o którym mowa w art. 9 ust. 3, w rozkazie personalnym o powołaniu do
zawodowej służby wojskowej.

2. Żołnierz zawodowy może być przeniesiony do innego korpusu osobowego lub do innej
grupy osobowej przez organ właściwy do wyznaczenia go na stanowisko służbowe
decyzją o wyznaczeniu na stanowisko służbowe.

3. Przeniesienie żołnierza zawodowego do innego korpusu osobowego lub innej grupy
osobowej może odbyć się po zasięgnięciu opinii gestorów korpusów osobowych (grup
osobowych), w którym żołnierz ten aktualnie pełni służbę i do którego ma być
przeniesiony.

[4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę
wojskową na stanowiskach służbowych aplikantów, asesorów i sędziów sądów
wojskowych oraz aplikantów, asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury.]

<4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do żołnierzy zawodowych pełniących zawodową
służbę wojskową na stanowiskach służbowych sędziów sądów wojskowych oraz
asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.>
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Art. 37.
1. Żołnierz zawodowy pełniący zawodową służbę wojskową:

1) na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej - pełni tę służbę na stanowiskach
służbowych przez czas określony kadencjami;

2) na podstawie kontraktu na pełnienie służby terminowej - pełni tę służbę na
stanowiskach służbowych przez czas kadencji, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Okres kadencji na stanowisku wynosi od osiemnastu miesięcy do trzech lat.
2a. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Sił Zbrojnych, okres kadencji, o którym mowa w

ust. 2, może być przez organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe
przedłużony do dwunastu miesięcy.

3. Kadencję lub kadencje dla żołnierzy zawodowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
określa się w ten sposób, aby suma czasu trwania tych kadencji równała się okresowi, na
jaki został zawarty kontrakt.

4. Okres kadencji na stanowisku służbowym określa organ właściwy do wyznaczania na
stanowisko służbowe w decyzji o wyznaczeniu żołnierza zawodowego na to stanowisko.

[5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę
wojskową na stanowiskach służbowych aplikantów, asesorów i sędziów w sądach
wojskowych oraz aplikantów, asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury oraz w instytucjach cywilnych.]

<5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do żołnierzy zawodowych pełniących zawodową
służbę wojskową na stanowiskach służbowych sędziów w sądach wojskowych oraz
asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz
w instytucjach cywilnych.>

Art. 45.
1. Żołnierza zawodowego zwalnia się z zajmowanego stanowiska służbowego:

1) jeżeli wojskowa komisja lekarska orzekła jego niezdolność do pełnienia zawodowej
służby wojskowej w określonych jednostkach wojskowych albo na zajmowanym
stanowisku służbowym;

2) gdy zlikwidowano zajmowane przez niego stanowisko służbowe;
3) gdy upłynął termin kadencji określony w decyzji o wyznaczeniu na stanowisko

służbowe;
4) wskutek wymierzenia kary dyscyplinarnej odwołania z zajmowanego stanowiska

służbowego.
2. Żołnierza zawodowego można zwolnić z zajmowanego stanowiska służbowego w

przypadku:
1) zaistnienia potrzeb Sił Zbrojnych;
2) wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia żołnierzowi zawodowemu

poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli wymaganej na tym stanowisku.
2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, żołnierza zawodowego wyznacza się na

równorzędne lub wyższe stanowisko służbowe albo przenosi się do rezerwy kadrowej na
okres nie krótszy niż 6 miesięcy.
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2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, żołnierza zawodowego przenosi się do
rezerwy kadrowej na czas prowadzonego postępowania. Na zwolnione stanowisko
służbowe nie wyznacza się do czasu zakończenia postępowania w sprawie cofnięcia
żołnierzowi zawodowemu poświadczenia bezpieczeństwa innego żołnierza
zawodowego, a powierza się obowiązki służbowe na tym stanowisku innemu
żołnierzowi zawodowemu w trybie określonym w art. 25.

3. Żołnierza zawodowego w przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 oraz żołnierza
zawodowego pozostającego w rezerwie kadrowej zwalnia się z zawodowej służby
wojskowej, gdy odmówi pełnienia służby na innym równorzędnym lub wyższym
stanowisku służbowym.

3a. Z dniem przeniesienia żołnierza zawodowego do rezerwy kadrowej lub dyspozycji albo
zwolnienia z zawodowej służby wojskowej żołnierz zawodowy z mocy prawa jest
zwolniony z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego.

[4. Zwolnienie żołnierza zawodowego ze stanowiska służbowego aplikanta, asesora i
sędziego sądu wojskowego oraz aplikanta, asesora i prokuratora wojskowej jednostki
organizacyjnej prokuratury następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych i ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r.
o prokuraturze.]

<4. Zwolnienie żołnierza zawodowego ze stanowiska służbowego sędziego sądu
wojskowego oraz asesora i prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych i ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o
prokuraturze.>

Art. 47.
1. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy jest wyznaczony na

stanowisko służbowe, może skierować żołnierza do wykonywania zadań służbowych
poza jednostką, na czas nie dłuższy niż trzy miesiące w ciągu roku kalendarzowego.

2. Skierowany żołnierz zawodowy pozostaje na stanowisku służbowym w dotychczasowej
jednostce wojskowej.

[3. Skierowanie aplikantów, asesorów i sędziów w sądach wojskowych oraz aplikantów,
asesorów i prokuratorów w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury
określają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów
wojskowych i przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.]

<3. Skierowanie sędziów w sądach wojskowych oraz asesorów i prokuratorów w
wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury określają przepisy ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych i przepisy ustawy z
dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.>

Art. 80.
1. Żołnierze zawodowi otrzymują następujące dodatki do uposażenia zasadniczego:

1) dodatek specjalny - za szczególne właściwości lub warunki pełnienia zawodowej
służby wojskowej;
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2) dodatek służbowy - za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych
stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych albo w określonych
jednostkach wojskowych;

3) dodatek za długoletnią służbę wojskową.
[2. W przypadku gdy miesięczne uposażenie żołnierza zawodowego pełniącego zawodową

służbę wojskową na stanowisku służbowym aplikanta, asesora lub sędziego sądu
wojskowego albo aplikanta, asesora lub prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury jest niższe od miesięcznego wynagrodzenia przysługującego na
równorzędnym stanowisku aplikanta, asesora lub sędziego sądu powszechnego albo
aplikanta, asesora lub prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury,
żołnierzowi przysługuje dodatek wyrównawczy w wysokości różnicy między tym
wynagrodzeniem a uposażeniem należnym na zajmowanym stanowisku.]

<2. W przypadku, gdy miesięczne uposażenie żołnierza zawodowego pełniącego
zawodową służbę wojskową na stanowisku służbowym sędziego sądu wojskowego
albo asesora lub prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury jest
niższe od miesięcznego wynagrodzenia przysługującego na równorzędnym
stanowisku sędziego sądu powszechnego albo asesora lub prokuratora powszechnej
jednostki organizacyjnej prokuratury, żołnierzowi przysługuje dodatek
wyrównawczy w wysokości różnicy między tym wynagrodzeniem a uposażeniem
należnym na zajmowanym stanowisku.>

3. Dodatki do uposażenia zasadniczego mogą być ustalone w stawkach miesięcznych,
dziennych albo za wykonanie określonych czynności; dodatki ustalone w stawkach
miesięcznych są dodatkami o charakterze stałym.

4. Dodatki do uposażenia przyznaje, w formie decyzji, organ, o którym mowa w art. 104.
5. Organ, który przyznał dodatek do uposażenia, w przypadku niewykonywania zadań

uzasadniających wypłacanie dodatku, może zawiesić, obniżyć albo wstrzymać jego
wypłacanie, w formie decyzji.

5a. Żołnierzowi zawodowemu spełniającemu równocześnie warunki do otrzymywania
dodatków specjalnych o charakterze stałym z kilku tytułów, przysługuje jeden dodatek
specjalny w wyższej stawce miesięcznej. Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku
zbiegu uprawnień do dodatku służbowego.

5b. Żołnierzowi zawodowemu, który otrzymywał dodatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i
2, przyznaje się te dodatki w ostatnim miesiącu pełnienia służby, w wysokości
uzależnionej od okresu ich otrzymywania.

6. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy,
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki otrzymywania dodatków do
uposażenia zasadniczego oraz ich wysokość. Rozporządzenie powinno przede
wszystkim określić szczególne właściwości lub warunki pełnienia zawodowej służby
wojskowej uprawniające żołnierzy zawodowych do otrzymywania dodatku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, stanowiska służbowe, których zajmowanie uprawnia do dodatku, o
którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz okresy czynnej służby wojskowej, od których jest
uzależniona wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, a także szczegółowe
warunki i tryb ich przyznawania, zawieszania, obniżania i wstrzymywania.

[7. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki otrzymywania dodatku wyrównawczego, o którym mowa w ust. 2, z
uwzględnieniem określenia składników uposażenia i wynagrodzenia przyjmowanych przy
obliczaniu dodatku wyrównawczego oraz sposób ustalania porównywanego
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wynagrodzenia aplikantów i asesorów wynikający z obowiązujących żołnierzy
zawodowych zasad opłacania składek na powszechne obowiązkowe ubezpieczenia
emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe, a także terminy wypłacania tego
dodatku.]

<7. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki otrzymywania dodatku wyrównawczego, o którym mowa w
ust. 2, z uwzględnieniem określenia składników uposażenia i wynagrodzenia
przyjmowanych przy obliczaniu dodatku wyrównawczego, oraz sposób ustalania
porównywanego wynagrodzenia asesorów wynikający z obowiązujących żołnierzy
zawodowych zasad opłacania składek na powszechne obowiązkowe ubezpieczenia
emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe, a także terminy wypłacania tego
dodatku.>

Art. 85.
1. Żołnierzom zawodowym przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:

1) po dwudziestu latach czynnej służby wojskowej - 75 %,
2) po dwudziestu pięciu latach czynnej służby wojskowej - 100 %,
3) po trzydziestu latach czynnej służby wojskowej - 150 %,
4) po trzydziestu pięciu latach czynnej służby wojskowej - 200 %,
5) po czterdziestu latach czynnej służby wojskowej - 300 %

- miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym.
2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, okresy wliczane do

okresu czynnej służby wojskowej, od którego zależy nabycie prawa do nagrody
jubileuszowej, oraz tryb jej obliczania i wypłacania, uwzględniając okresy służby, pracy
i nauki powodujące nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, sposób dokumentowania
tych okresów oraz postępowania w przypadku zbiegu prawa do kilku nagród, a także
termin wypłacania nagrody.

[3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do aplikantów, asesorów i sędziów sądów
wojskowych oraz aplikantów, asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury, którym gratyfikacje jubileuszowe przysługują w wysokości
i na zasadach określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. -
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) oraz ustawy
z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.]

<3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do sędziów sądów wojskowych oraz asesorów i
prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, którym
gratyfikacje jubileuszowe przysługują w wysokości i na zasadach określonych
odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca
1985 r. o prokuraturze.>
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USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 64, poz. 1027)

Art. 66.
1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

1) osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub
ubezpieczeniem społecznym rolników, które są:

a) pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
b) rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu

społecznym rolników,
c) osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi

współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie
działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej,

d) osobami wykonującymi pracę nakładczą,
e) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy

zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub osobami z nimi
współpracującymi,

f) osobami duchownymi,
g) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych

lub członkami ich rodzin,
h) osobami pobierającymi świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz

osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania
zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami
pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze
świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na
przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów
zbiorowych pracy,

i) osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu
zatrudnienia;

2) żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe,
ćwiczenia wojskowe, o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
oraz pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a
także kandydaci na żołnierzy zawodowych;

3) poborowi odbywający służbę zastępczą;
4) poborowi pełniący służbę w Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu;
5) żołnierze zawodowi oraz żołnierze odbywający nadterminową zasadniczą służbę

wojskową i służbę okresową;
6) policjanci;
7) funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
8) funkcjonariusze Agencji Wywiadu;

8a) funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
8b) funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
8c) funkcjonariusze Służby Wywiadu Wojskowego;
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9) funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu;
10) funkcjonariusze Straży Granicznej;
11) funkcjonariusze Służby Celnej;
12) funkcjonariusze Służby Więziennej;
13) funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej;
14) posłowie pobierający uposażenia poselskie, posłowie do Parlamentu Europejskiego

wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej, pobierający z tego tytułu uposażenie oraz
senatorowie pobierający uposażenie senatorskie;

15) sędziowie i prokuratorzy;
15a) ławnicy sądowi niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego

tytułu;
16) osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające

uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po
zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze;

17) uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów
o systemie oświaty niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z
innego tytułu;

18) dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne,
wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej niepodlegające
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

19) dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w
placówkach, o których mowa w pkt 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 8 pkt 3;

20) studenci i uczestnicy studiów doktoranckich niepodlegający obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w
art. 3 ust. 2 pkt 1;

21) alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i
junioryści zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników, z wyłączeniem osób, o
których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2;

22) słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
23) osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15. roku życia

niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
24) bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
24a) osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub

przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez
podmiot inny niż powiatowy urząd pracy, niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

25) osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz
osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz.
514, z późn. zm.) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego
tytułu;

26) osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
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27) osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów
o pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z
innego tytułu;

28) osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z
tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych
na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie
przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu;

29) osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

30) osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, niepodlegające
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

31) kombatanci i osoby represjonowane niepodlegający ubezpieczeniom społecznym w
Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierający emerytury lub renty;

31a) cywilne niewidome ofiary działań wojennych, niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

32) osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

33) osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub
prawomocnego orzeczenia sądu niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu;

34) rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników
z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pkt 1-33 i 35;

35) członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

[36) aplikanci Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.]
<36) aplikanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.>

2.  Status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego osobą
uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji
zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 17-
20, 24, 24a, 26-28, 30 i 33.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do małżonków, wobec których orzeczono separację
prawomocnym wyrokiem sądu.

Art. 75.
1. Osoby pobierające emeryturę lub rentę zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego jednostka

organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych, właściwa do wydania decyzji w sprawach świadczeń, Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, właściwy organ emerytalny lub instytucja
wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank dokonujący wypłaty emerytury lub renty z
zagranicy do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek
ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczące tego obowiązku.

2. Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne zgłasza do
ubezpieczenia zdrowotnego jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
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określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych do 15. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały
zmiany dotyczące tego obowiązku.

3. Osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, a także osoby
pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim
samym charakterze zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot wypłacający to
uposażenie lub świadczenie.

3a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
sąd, w którym ławnik pełni swoją funkcję.

4. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 20, zgłaszają do ubezpieczenia
zdrowotnego odpowiednio szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli, szkoły wyższe,
jednostki prowadzące studia doktoranckie, placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne,
wychowawcze lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej.

5. Dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
ośrodek pomocy społecznej na wniosek opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka albo
z własnej inicjatywy.

6. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 21, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
odpowiednio wyższe seminarium duchowne albo teologiczne lub zakon albo jego
odpowiednik.

7. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

8. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 23, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
podmiot wypłacający stypendium.

9. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
właściwy powiatowy urząd pracy.

9a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
podmiot kierujący (beneficjent) na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe w
miejscu pracy, którym jest:

1) jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostka organizacyjna, z wyjątkiem
wojewódzkiego i powiatowego urzędu pracy,

2) Ochotniczy Hufiec Pracy,
3) agencja zatrudnienia,
4) instytucja szkoleniowa,
5) instytucja dialogu społecznego,
6) instytucja partnerstwa lokalnego,
7) organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i

przeciwdziałania bezrobociu,
8) jednostka naukowa,
9) organizacja pracodawców,

10) związek zawodowy,
11) ośrodek doradztwa rolniczego,
12) ośrodek poradnictwa zawodowego i psychologicznego
- korzystający z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych
na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w
przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr
116, poz. 1206, z późn. zm.) albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
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prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz.
984).

10. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
ośrodek pomocy społecznej.

11. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

12. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29 i 30, zgłasza do ubezpieczenia
zdrowotnego ośrodek pomocy społecznej realizujący indywidualny program
wychodzenia z bezdomności lub kierujący do uczestnictwa w zajęciach w centrum
integracji społecznej.

13. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
powiatowe centrum pomocy rodzinie realizujące indywidualny program integracji.

14. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

14a. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określona w przepisach o
systemie ubezpieczeń społecznych, w której zostało złożone oświadczenie, o którym
mowa w art. 73 pkt 14a.

15. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 32, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego w
imiennym raporcie miesięcznym kierowanym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
pracodawca albo rolnicza spółdzielnia produkcyjna.

16. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 34, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Osoby te obowiązane są zgłosić się
niezwłocznie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu ich
zarejestrowania.

17. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 35, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
podmiot, w którym działa rada nadzorcza.

[18. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego
Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.]

<18. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, zgłasza do ubezpieczenia
zdrowotnego Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.>

Art. 85.
1. Za osobę pozostającą w stosunku pracy, w stosunku służbowym albo odbywającą służbę

zastępczą składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza
pracodawca, a w razie wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych, o których mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o
ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 85, z późn. zm.) - podmiot obowiązany do wypłaty tych świadczeń.

2. Za osobę pobierającą świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia
składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot,
który wypłaca to świadczenie.

3. Za funkcjonariuszy, o których mowa w art. 81 ust. 7, składkę oblicza, finansuje ze
środków własnych i odprowadza szkoła Państwowej Straży Pożarnej.
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4. Za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług oraz za osobę z nią współpracującą składkę jako płatnik
oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza zamawiający.

5. Za osobę pobierającą świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu lub zasiłek
socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego
zatrudnienia, osobę pobierającą wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze
stypendium na przekwalifikowanie lub w okresie korzystania ze świadczenia górniczego
składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot
wypłacający świadczenie, zasiłek lub wynagrodzenie.

6. Za bezrobotnego pobierającego zasiłek lub stypendium składkę jako płatnik oblicza,
pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza właściwy powiatowy urząd pracy.

6a. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24a, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z
dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot kierujący (beneficjent) na szkolenie, staż
lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.

7. Za członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz
członków ich rodzin składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i
odprowadza spółdzielnia.

8. Za osobę pobierającą uposażenie posła oraz posła do Parlamentu Europejskiego
wybranego w Rzeczypospolitej Polskiej składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu
ubezpieczonego i odprowadza Kancelaria Sejmu, a za osobę pobierającą uposażenie
senatora - Kancelaria Senatu.

9. Za osobę pobierającą emeryturę lub rentę składkę jako płatnik oblicza, pobiera z kwoty
emerytury lub renty, o której mowa w art. 81 ust. 8 pkt 2 i ust. 9, i odprowadza jednostka
organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych, właściwa do wydawania decyzji w sprawach świadczeń, Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, inny właściwy organ emerytalny lub rentowy
lub instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank dokonujący wypłaty emerytury
lub renty z zagranicy.

10. Za osobę pobierającą zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne składkę
jako płatnik oblicza, pobiera z kwoty zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego i odprowadza jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

11. Za osobę pobierającą uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, uposażenie
po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze składkę
jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza wypłacający to
uposażenie lub świadczenie.

12. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z
dochodu ubezpieczonego i odprowadza Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

13. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 23, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z
dochodu ubezpieczonego i odprowadza podmiot wypłacający stypendium.

14. Za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność składkę oblicza,
odprowadza i finansuje ze środków własnych osoba prowadząca pozarolniczą
działalność.

15. Za osobę korzystającą z urlopu wychowawczego składkę na ubezpieczenie zdrowotne
oblicza pracodawca albo rolnicza spółdzielnia produkcyjna.

16. Za członka rady nadzorczej składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu
ubezpieczonego i odprowadza podmiot, w którym działa rada nadzorcza.
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17. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 15a, składkę jako płatnik oblicza, pobiera z
dochodu ubezpieczonego i odprowadza sąd, w którym ławnik pełni swoją funkcję.

<18. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, korzystającą ze świadczenia
określonego w art. 42 ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,
składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.>

Art. 86.
1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne:

1) rolników, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34, oraz domowników, z
wyjątkiem rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, opłaca Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

2) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2, opłaca się z budżetu państwa, z części
pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej;

3) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4, opłaca się z budżetu państwa, z części
pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

4) dzieci, uczniów i słuchaczy, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17 i 18,
przebywających w placówce pełniącej funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze,
opiekuńcze lub lecznicze lub w domu pomocy społecznej opłaca placówka lub dom,
a uczniów i słuchaczy nieprzebywających w takiej placówce lub domu, jeżeli nie
podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, opłaca szkoła
lub zakład kształcenia nauczycieli, do którego uczeń lub słuchacz uczęszcza;

5) dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, opłaca ośrodek pomocy społecznej;
6) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20, opłaca szkoła wyższa lub jednostka

organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której osoby te odbywają studia;
7) bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium oraz osób niepobierających

zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, z przyczyn
określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, opłaca właściwy urząd pracy;

8) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 26, opłaca ośrodek pomocy społecznej;
9) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28, opłaca wójt, burmistrz lub prezydent

miasta;
10) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 27, opłaca powiatowe centrum pomocy

rodzinie realizujące indywidualny program integracji;
11) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29 i 30, opłaca ośrodek pomocy społecznej

realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności lub kierujący do
uczestnictwa w zajęciach w centrum integracji społecznej;

12) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31, opłaca Urząd do Spraw Kombatantów i
Osób Represjonowanych;

13) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 31a i 32, opłaca Zakład Ubezpieczeń
Społecznych;

14) osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 4, jeżeli zostały uznane za osoby
pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji, opłaca szkoła wyższa
lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której osoby te
odbywają lub będą odbywać studia;
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[15) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, opłaca Krajowe Centrum Szkolenia
Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.]

<15) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36, niekorzystających ze świadczenia
określonego w art. 42 ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i
Prokuratury, opłaca Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.>

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w ust. 1, osób, o których
mowa w art. 66 ust. 1 pkt 34, a także osób, którym przyznano renty na podstawie
przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin,
jak również osób, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945
lub eksplozji niewypałów i niewybuchów pozostałych po tych działaniach,
otrzymujących dochody z tytułu emerytury lub renty zwolnione z podatku dochodowego
od osób fizycznych na podstawie odrębnych przepisów są finansowane z budżetu
państwa.

3. Środki z budżetu państwa na składki wymienione w ust. 1 pkt 4 i 7 otrzymują jednostki
samorządu terytorialnego jako dotacje celowe na zadania z zakresu administracji
rządowej.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne duchownych oraz alumnów wyższych seminariów
duchownych i teologicznych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów oraz ich
odpowiedników, z wyłączeniem osób duchownych będących podatnikami podatku
dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od
przychodów osób duchownych, są finansowane z Funduszu Kościelnego.

5. Na opłacenie składek, o których mowa w ust. 4, Fundusz Kościelny otrzymuje dotacje z
budżetu państwa.

6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b,
opłacana jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono zgłoszenie do
ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, do ostatniego
dnia miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu
zdrowotnemu.

USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. O ZMIANIE USTAWY O PRACOWNIKACH SĄDÓW I

PROKURATURY (Dz. U. Nr 102, poz. 690)

Art. 2.
1. Urzędnicy oraz osoby odbywające staż urzędniczy, zatrudnieni w sądach lub prokuraturze

przed dniem wejścia w życie ustawy, którzy nie spełniają wymagań, o których mowa w
art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obowiązani są do ukończenia studiów pierwszego
stopnia i uzyskania tytułu zawodowego w okresie 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

[2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni są urzędnicy, którzy najpóźniej w dniu
wejścia w życie niniejszej ustawy ukończyli 40. rok życia i posiadają co najmniej 15-letni
staż pracy w sądzie lub prokuraturze, pod warunkiem że w okresie 10 lat od dnia wejścia
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w życie ustawy ukończą studium zawodowe jako cykliczną formę doskonalenia
zawodowego w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.]

<2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni są urzędnicy, którzy najpóźniej w
dniu wejścia w życie niniejszej ustawy ukończyli 40 rok życia i posiadają co
najmniej 15-letni staż pracy w sądzie lub prokuraturze, pod warunkiem że w
okresie 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studium zawodowe jako
cykliczną formę doskonalenia zawodowego w Krajowej Szkole Sądownictwa i
Prokuratury.>

3. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, właściwy
prezes sądu lub prokurator rozwiązuje stosunek pracy z urzędnikiem w drodze
wypowiedzenia.

4. W stosunku do urzędnika lub osoby odbywającej staż urzędniczy, zatrudnionej w sądzie
lub prokuraturze przed dniem wejścia w życie ustawy, dla których w toku postępowania
o częściowe lub całkowite ubezwłasnowolnienie ustanowiono doradcę tymczasowego
albo przeciwko którym prowadzone jest postępowanie o przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, stosuje się odpowiednio przepisy art.
12b lub 12c ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze zarządzenia, organizację, sposób działania
oraz szczegółowy program studium zawodowego, o którym mowa w ust. 2, zakres
doskonalenia zawodowego, tryb kierowania osób, o których mowa w ust. 2, do studium
zawodowego oraz wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie studium zawodowego,
uwzględniając w szczególności wymagania dotyczące realizowanego programu, wymiaru
i zakresu zajęć, a także dostosowanie tego programu do potrzeb sądów i prokuratury i
zapewnienie standardu szkolenia i doskonalenia zawodowego właściwego do
wypełniania zadań przez urzędników sądów i prokuratury.


