
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 marca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz

niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 lutego

2009 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych

innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

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

a) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego określa się w stawce bezpośrednio wyższej

po upływie kolejnych pięciu lat pracy na danym stanowisku sędziowskim.",

b) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej albo piątej,

a także sędziemu, któremu z chwilą objęcia stanowiska w sądzie apelacyjnym

przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce siódmej albo ósmej, do

okresu pracy niezbędnego do uzyskania wynagrodzenia w stawce bezpośrednio

wyższej zalicza się okres pracy na stanowisku bezpośrednio niższym, w którym

sędziemu przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio,

trzeciej albo czwartej, szóstej albo siódmej.";
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2) w art. 3 w pkt 3 w lit. e:

a) ust. 1eb otrzymuje brzmienie:

"1eb. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora określa się w stawce bezpośrednio wyższej

po upływie kolejnych pięciu lat pracy na danym stanowisku prokuratorskim.",

b) ust. 1ed otrzymuje brzmienie:

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

przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej albo piątej, a także

prokuratorowi, któremu z chwilą objęcia stanowiska w prokuraturze apelacyjnej

przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce siódmej albo ósmej, do okresu

pracy niezbędnego do uzyskania wynagrodzenia w stawce bezpośrednio wyższej

zalicza się okres pracy na stanowisku bezpośrednio niższym, w którym

prokuratorowi przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio,

trzeciej albo czwartej, szóstej albo siódmej.";

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

"2. Stawkę wynagrodzenia zasadniczego sędziego ustala się uwzględniając staż pracy

sędziego na stanowisku zajmowanym w dniu 1 stycznia 2009 r., a jeżeli jest to

korzystniejsze - staż pracy sędziego na wszystkich dotychczas zajmowanych

stanowiskach sędziowskich lub prokuratorskich (ogólny staż pracy); uwzględnienie

ogólnego stażu pracy nie może jednak stanowić podstawy ustalenia wynagrodzenia

zasadniczego sędziego sądu okręgowego w stawce szóstej i siódmej, a w przypadku

sędziego sądu apelacyjnego - w stawce dziewiątej i dziesiątej. Staż pracy na

zajmowanym stanowisku oraz ogólny staż pracy, niezbędny do uzyskania

poszczególnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, określa tabela, stanowiąca

załącznik nr 3 do niniejszej ustawy.";

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

"5. Określenie wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu rejonowego w stawce piątej,

a sędziego sądu okręgowego w stawce ósmej, może nastąpić nie wcześniej niż z dniem

1 stycznia 2014 r.";

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

5";
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6) w art. 11 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Z dniem 1 stycznia 2009 r. wynagrodzenia prokuratorów powołanych przed tym

dniem na stanowisko prokuratora prokuratury okręgowej w prokuraturze rejonowej

określa się w stawce czwartej, a prokuratorów powołanych na stanowisko prokuratora

prokuratury apelacyjnej w prokuraturze okręgowej - w stawce siódmej.";

7) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie:

"Załącznik nr 3

Załącznik do ustawy z dnia ...

Tabela określająca staż pracy na zajmowanym stanowisku oraz ogólny staż pracy niezbędny
do uzyskania poszczególnych stawek wynagrodzenia zasadniczego

stanowisko staż pracy na danym
stanowisku ogólny staż pracy

stawka
wynagrodzenia
zasadniczego

sędzia sądu rejonowego do 5 lat do 5 lat pierwsza

powyżej 5 do 10 lat powyżej 5 do 10 lat druga

powyżej 10 do 15 lat powyżej 10 do 15 lat trzecia

powyżej 15 lat powyżej 15 lat czwarta

sędzia sądu okręgowego do 5 lat do 15 lat czwarta

powyżej 5 do 10 lat powyżej 15 lat piąta

powyżej 10 do 15 lat nie uwzględnia się szósta

powyżej 15 lat nie uwzględnia się siódma

sędzia sądu apelacyjnego do 5 lat do 25 lat siódma

powyżej 5 do 10 lat powyżej 25 lat ósma

powyżej 10 do 15 lat nie uwzględnia się dziewiąta

powyżej 15 lat nie uwzględnia się dziesiąta ".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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Uzasadnienie

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 20 lutego 2009 r. ustawy

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

proponuje wprowadzenie do jej tekstu 7 poprawek.

Wprowadzane przez Senat poprawki 1 i 2 usuną, zdaniem Senatu, wszelkie mogące

zaistnieć wątpliwości interpretacyjne dotyczące przepisów art. 91a ustawy - Prawo o ustroju

sądów powszechnych oraz art. 61a ustawy o prokuraturze. Poprawki polegające na

przeredagowaniu tych przepisów pozwalają na jednoznaczne rozstrzygnięcie, że chodzi

o wynagrodzenie, które przysługiwać będzie sędziemu w związku z objęciem nowego

stanowiska, a nie o wynagrodzenie, do którego miał już prawo przed objęciem nowego

stanowiska. Poprawka dotyczy sędziów obejmujących stanowiska w sądach okręgowych

i sędziów obejmujących stanowiska w sądach apelacyjnych; pozwala na jednoznaczne

określenie, że przepis dotyczy wyłącznie sędziów obejmujących stanowiska w wyniku, tzw.

awansu pionowego, a nie tych, którzy podlegają procedurze związanej z tzw. awansem

poziomym na podstawie art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo

o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Poprawka nr 2 wprowadza analogiczne rozwiązania w ustawie o prokuraturze.

Poprawki nr 3 i 7 przewidują, że uwzględnienie ogólnego stażu pracy nie będzie

mogło stanowić podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu okręgowego

w stawce szóstej i siódmej, a w przypadku sędziego sądu apelacyjnego - w stawce dziewiątej i

dziesiątej. Konsekwencją tej propozycji Senatu jest zmiana załącznika nr 3 do ustawy.

Art. 10 uchwalonej przez Sejm ustawy zawiera regulację przejściową, zgodnie z którą

z dniem 1 stycznia 2009 roku stawkę wynagrodzenia zasadniczego sędziego ustala się

uwzględniając staż pracy sędziego na stanowisku zajmowanym w dniu 1 stycznia 2009 r.,

a jeżeli jest to korzystniejsze - tzw. ogólny staż, czyli staż pracy sędziego na wszystkich

zajmowanych dotychczas stanowiskach sędziowskich lub prokuratorskich.

Ustawa w wersji przyjętej przez Sejm, poprzez zasadę uwzględniania w przepisie

wprowadzającym 10-u stawek ogólnego stażu pracy, prowadzi jednak do tego, że pewna

grupa sędziów sądów okręgowych i apelacyjnych z uwagi na długoletni ogólny staż pracy

uzyskałaby od razu, po dniu wejścia w życie ustawy, dwie najwyższe z dostępnych stawek

wynagrodzenia zasadniczego, pomimo niewielkiego stażu na danym stanowisku sędziego

sądu okręgowego lub sędziego sądu apelacyjnego (i odpowiednio prokuratorów). W ten
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sposób sędziowie i prokuratorzy, którzy mając duży ogólny staż pracy, w ostatnim czasie

awansowali (stosunkowo późno) do wyższego sądu lub prokuratury uzyskiwaliby od razu

awans płacowy o kilka stawek wyżej (2 lub 3 stawki), wyprzedzając płacowo tych młodszych

ogólnym stażem sędziów, którzy awansowali wiele lat wcześniej.

W tej sytuacji Senat uznał za zasadne uwzględnianie tzw. ogólnego stażu pracy przy

określaniu stawek wynagrodzeń sędziów sądów okręgowych i sędziów sądów apelacyjnych

tylko w zakresie umożliwiającym uzyskanie (na tej podstawie) pierwszych dwóch stawek

przewidzianych dla stanowisk sędziego sądu okręgowego oraz sędziego sądu apelacyjnego

(i odpowiednio prokuratorów).

Poprawki 4 i 5 w klarowny sposób ustanawiają relacje pomiędzy nowymi

unormowaniami, określającymi stawki wynagrodzeń sędziów wprowadzonymi do

zmienianych ustaw a zasadami ustalania stawek wynagrodzeń określonymi w przepisach

przejściowych niniejszej ustawy.

Ostatnia z omawianych poprawek, oznaczona nr 6, dodaje istotny dla

zafunkcjonowania nowych przepisów przepis przejściowy, który określa stawki

wynagrodzenia zasadniczego dla prokuratorów prokuratury okręgowej w prokuraturze

rejonowej oraz dla prokuratorów prokuratury apelacyjnej w prokuraturze okręgowej,

obowiązujące po wejściu w życie niniejszej nowelizacji.


