
Druk nr 1981 - A

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja

D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy
o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju
sądów wojskowych oraz niektórych innych
ustaw (druk nr 1298)

Sejm na 59 posiedzeniu w dniu 14 października 2003 r. – zgodnie z art. 47 ust.1

Regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1981 do

Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w

drugim czytaniu.

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu tych poprawek na

posiedzeniu w dniu 23 października 2003 r.

wnosi:

W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki:

do Art. 1:
1) skreślić zmianę 17;

- odrzucić

2) skreślić zmianę 18;
- odrzucić



-  2  -

3) w zmianie 25 dotyczącej art. 91 lit. c nadać brzmienie:
„c) § 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„§ 3. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego podwyższa się do wysokości stawki
pierwszej awansowej po siedmiu latach pracy na danym stanowisku
sędziowskim lub na innym, odpowiednio równorzędnym, stanowisku sędziego
lub prokuratora. Okres ten ulega wydłużeniu o trzy lata w razie ukarania
sędziego w tym czasie, a także w okresie zajmowania stanowiska prokuratora,
karą dyscyplinarną lub dwukrotnego wytknięcia uchybienia, o którym mowa w
art. 40, względnie dwukrotnego zwrócenia uwagi w trybie określonym w art. 37
§ 4.

§ 4. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego ulega podwyższeniu do stawki drugiej
awansowej po siedmiu latach pracy na danym stanowisku sędziowskim lub na
innym, odpowiednio równorzędnym, stanowisku sędziego lub prokuratora, od
uzyskania przez sędziego stawki pierwszej awansowej. Przepis § 3 zdanie drugie
stosuje się odpowiednio.”;

- przyjąć

Uwaga: poprawki nr 3 i 7 należy głosować łącznie.

4) w zmianie 34 dotyczącej art. 136 skreślić lit. a;
- przyjąć

Uwaga: poprawki nr 4 i 8 należy głosować łącznie.

5) zmianie 38 nadać brzmienie:
„38) w art. 150 po § 10 dodaje się § 11 w brzmieniu:

„§ 11. Minister Sprawiedliwości z własnej inicjatywy lub na wniosek prezesa sądu
okręgowego lub na wniosek kolegium sądu okręgowego, może przenieść
referendarza sądowego na inne miejsce służbowe w okręgu.”;

- przyjąć

do Art. 2:

6) skreślić zmianę 10;
- przyjąć

Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 6 będzie skreślenie w art. 17 wyrazów
„pkt 10”.

7) dodać nową zmianę w brzmieniu:
„...) w art. 62 ust. 1c i 1d otrzymują brzmienie:

„1c. Prokurator, obejmując stanowisko, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w
stawce podstawowej. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora podwyższa się do
wysokości stawki pierwszej awansowej po siedmiu latach pracy na danym
stanowisku prokuratorskim lub na innym, odpowiednio równorzędnym,
stanowisku prokuratorskim lub sędziowskim. Okres ten ulega wydłużeniu o trzy
lata w razie ukarania prokuratora w tym czasie karą dyscyplinarną lub
dwukrotnego wytknięcia uchybienia, o którym mowa w art. 8 ust. 7, jeżeli
uchybienie było zawinione.
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1d. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora ulega podwyższeniu do stawki drugiej
awansowej po siedmiu latach pracy na danym stanowisku prokuratorskim lub na
innym, odpowiednio równorzędnym, stanowisku prokuratorskim lub
sędziowskim, od uzyskania przez prokuratora stawki pierwszej awansowej.
Przepis ust. 1c zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.”;

- przyjąć

8) w zmianie 20 dotyczącej art. 100 skreślić lit. b;
- przyjąć

Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 8 będzie skreślenie w art. 17 wyrazów
„pkt 20 lit. b”.

do Art. 6:
9) skreślić zmianę 5;

- przyjąć

10) w zmianie 10 dotyczącej art. 70 w § 1 w zdaniu pierwszym skreślić wyrazy „art. 94a,
94b”;

- przyjąć

11) skreślić art. 10;
- odrzucić

12) po art. 11 dodać art. 11a w brzmieniu:

„Art. 11a. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr Nr
137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr
11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz.
1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr
39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr
130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz.
1302 i Nr 170, poz. 1660) art. 224a otrzymuje brzmienie:

„Art. 224a. Wykonanie zaskarżonej decyzji wydanej na podstawie art. 24b lub decyzji
utrzymującej w mocy decyzję wydaną na tej podstawie podlega
wstrzymaniu z mocy prawa - do czasu rozpatrzenia skargi przez sąd.”;

- przyjąć

Uwaga: poprawki nr 12 i 13 należy głosować łącznie.
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13) w art. 17 pkt 1 nadać brzmienie:
„1) art. 1 pkt 34 i art. 2 pkt 10, pkt 20 lit. b oraz art. 11a, które wchodzą w życie z dniem

1 stycznia 2004 r.,”;

- przyjąć

Warszawa, dnia 23 października 2003 r.

     Sprawozdawca        Przewodnicząca Komisji

    /-/Bożena Kizińska       /-/Katarzyna Maria Piekarska

            




