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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 25 marca 2011 r.

o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 1158)

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

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

Art. 5.
§ 1. Nadzór nad działalnością sądów wojskowych w zakresie orzekania sprawuje Sąd

Najwyższy.
§ 2. Zwierzchni nadzór nad sądami wojskowymi w zakresie organizacji i działalności

administracyjnej sprawuje Minister Sprawiedliwości.
§ 3. Nadzór w zakresie czynnej służby wojskowej żołnierzy pełniących służbę w sądach

wojskowych sprawuje Minister Obrony Narodowej.
§ 4. Zadania zwierzchniego nadzoru, o którym mowa w § 2 i 3, wykonuje komórka

organizacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości w randze departamentu.
§ 5. Dyrektora departamentu, o którym mowa w § 4, powołuje i odwołuje Minister

Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej spośród sędziów
wojskowych sądów okręgowych.

§ 6. Sędziów na stanowiska służbowe w departamencie, o którym mowa w § 4, powołuje,
spośród sędziów wojskowych sądów okręgowych, i odwołuje Minister Sprawiedliwości
w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

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);
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[5) wybór rzecznika dyscyplinarnego i zastępcy rzecznika spośród sędziów sądów
wojskowych;]

<5) wybór kandydatów na rzecznika dyscyplinarnego i wybór 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;
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.

§ 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. 13.
§ 1. Do zadań kolegium należą sprawy niezastrzeżone w ustawie do wyłącznej właściwości

Zgromadzenia, a w szczególności:
1) przedstawianie Zgromadzeniu opinii o kandydatach na stanowiska sędziów sądów

wojskowych;
[2) wyrażanie opinii w sprawach wyznaczania na stanowiska służbowe oraz

zwalniania z tych stanowisk prezesów sądów wojskowych i ich zastępców;]
<2) wyrażanie opinii w sprawach wyznaczania na stanowiska służbowe prezesów

sądów wojskowych i ich zastępców;>
3) opiniowanie wniosków o przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe;
4) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa,

Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, dyrektora departamentu, o
którym mowa w art. 5 § 4, oraz przez prezesa wojskowego sądu okręgowego;

5) wypowiadanie się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady
etyki[.]<;>

<6) wyrażanie zgody na delegowanie sędziego wojskowego sądu garnizonowego
przez prezesa wojskowego sądu okręgowego.>
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§ 2. Do podjęcia uchwał wymagana jest obecność przynajmniej dwóch trzecich członków
kolegium. Uchwały kolegium zapadają większością głosów, przy czym w razie równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 3. Kolegium zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
§ 4. Posiedzenia kolegium zwołuje jego przewodniczący z własnej inicjatywy lub na

wniosek jednej trzeciej członków kolegium.

Art. 22a.
§ 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.]

<§ 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, Minister Obrony Narodowej.>

§ 5. (uchylony).

[Art. 26.
§ 1. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej może

delegować sędziego na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym,
do pełnienia obowiązków sędziowskich lub wykonywania czynności administracyjnych
w innym sądzie wojskowym lub w sądzie powszechnym albo w departamencie, o którym
mowa w art. 5 § 4, a na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa
Naczelnego Sądu Administracyjnego - także, odpowiednio, w Sądzie Najwyższym lub
sądzie administracyjnym.

§ 2. Za zgodą sędziego okres delegowania, o którym mowa w § 1, może trwać dłużej niż 3
miesiące.

§ 3. Prezes wojskowego sądu okręgowego może delegować sędziego wojskowego sądu
garnizonowego do pełnienia obowiązków sędziego na obszarze właściwości danego
wojskowego sądu okręgowego na czas nie dłuższy niż miesiąc w roku kalendarzowym.

§ 4. Łączny czas delegacji na podstawie przepisów § 1 i 3 nie może przekraczać 3 miesięcy
w roku kalendarzowym.]
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<Art. 26.
§ 1. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, po

uzyskaniu zgody sędziego, może delegować sędziego na okres nieprzekraczający
trzech miesięcy w roku kalendarzowym do pełnienia obowiązków sędziowskich lub
wykonywania czynności administracyjnych w innym sądzie wojskowym lub w
sądzie powszechnym albo w departamencie, o którym mowa w art. 5 § 4, a na
wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Naczelnego Sądu
Administracyjnego – także, odpowiednio, w Sądzie Najwyższym lub sądzie
administracyjnym.

§ 2. Prezes wojskowego sądu okręgowego, po uzyskaniu zgody sędziego oraz kolegium
właściwego sądu, może delegować sędziego wojskowego sądu garnizonowego do
pełnienia obowiązków sędziego na obszarze właściwości danego wojskowego sądu
okręgowego na czas nie dłuższy niż miesiąc w roku kalendarzowym.

§ 3. Za zgodą sędziego okres delegowania, o którym mowa w § 1 i 2, może zostać
przedłużony na czas określony.

§ 4. Sędzia nie może łączyć funkcji orzekania z wykonywaniem czynności
administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce
organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego
nadzorowanej, z wyłączeniem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.>

Art. 32.
§ 1. Stosunek służbowy sędziego rozwiązuje się z mocy prawa, jeżeli sędzia zrzekł się

urzędu, osiągnął wiek sześćdziesiąt lat lub został przeniesiony w stan spoczynku z
powodu uznania orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej za trwale niezdolnego do
zawodowej służby wojskowej. Zrzeczenie się urzędu jest skuteczne po upływie trzech
miesięcy od dnia złożenia na ręce Ministra Sprawiedliwości oświadczenia, chyba że na
wniosek sędziego Minister Sprawiedliwości określi inny termin. O rozwiązaniu
stosunku służbowego z mocy prawa Minister Sprawiedliwości zawiadamia Krajową
Radę Sądownictwa, Ministra Obrony Narodowej i sędziego, z tym że w wypadku
zrzeczenia się urzędu również Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Sędziego, który zrzekł się urzędu, wyznacza się za jego zgodą ponownie na stanowisko
zajmowane poprzednio lub na stanowisko równorzędne poprzednio zajmowanemu,
jeżeli nie ma innych przeszkód prawnych i istnieje taka możliwość.

§ 3. W przypadku nieskorzystania przez sędziego z przysługującego mu prawa, o którym
mowa w § 2, zwalnia się go z zawodowej służby wojskowej, chociażby nie spełniał
warunków określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 4. Sędzia, którego stosunek służbowy rozwiązał się z mocy prawa z powodu ukończenia
60 lat, przechodzi w stan spoczynku, chyba że został powołany na urząd sędziego sądu
powszechnego.

§ 5. W razie zbiegu prawa do uposażenia w stanie spoczynku z prawem do emerytury lub
renty wojskowej, wypłaca się osobie uprawnionej wyłącznie świadczenie wyższe albo
przez nią wybrane.

§ 6. Sędzia, którego stosunek służbowy rozwiązał się z mocy prawa z powodu ukończenia
60 lat, na swój wniosek jest powoływany, w trybie określonym w przepisach ustawy z
dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070,
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z późn. zm.), z zastrzeżeniem § 7 i 8, na urząd sędziego sądu powszechnego, jeżeli nie
ma innych przeszkód prawnych i istnieje taka możliwość.

§ 7. W wypadku przewidzianym w § 6 Krajowa Rada Sądownictwa, z inicjatywy
zainteresowanego, przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, bez zasięgania
opinii właściwego zgromadzenia sędziów, wniosek o powołanie sędziego sądu
wojskowego na urząd sędziego sądu powszechnego.

§ 8. Powołanie sędziego sądu wojskowego na urząd sędziego sądu powszechnego w trybie,
o którym mowa w § 6 i 7, następuje odpowiednio: sędzia wojskowego sądu
garnizonowego na stanowisko sędziego w sądzie rejonowym, a sędzia wojskowego
sądu okręgowego na stanowisko sędziego w sądzie okręgowym.

[§ 9. W razie odmowy przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku, o
którym mowa w § 7, zainteresowanemu służy skarga do Sądu Najwyższego.]

<§ 9. W razie odmowy przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
wniosku, o którym mowa w § 7, zainteresowanemu służy odwołanie do Sądu
Najwyższego.>

<Art. 32a.
§ 1. W przypadku zniesienia sądu wojskowego sędzia tego sądu, na swój wniosek lub za

swoją zgodą, jest powoływany, w trybie określonym w przepisach ustawy, o której
mowa w art. 32 § 6, na urząd sędziego sądu powszechnego, jeżeli nie ma innych
przeszkód prawnych. Przepisy art. 32 § 7–9 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Z chwilą powołania sędziego sądu wojskowego na urząd sędziego sądu
powszechnego zwalnia się go, z mocy prawa, z zawodowej służby wojskowej.>

Art. 33.
§ 1. Sędzia, który został mianowany, powołany lub wybrany do pełnienia funkcji w

organach państwowych, samorządu terytorialnego, w służbie dyplomatycznej,
konsularnej lub w organach organizacji międzynarodowych i ponadnarodowych
działających na podstawie umów międzynarodowych ratyfikowanych przez
Rzeczpospolitą Polską, jest obowiązany zrzec się niezwłocznie swojego urzędu.

§ 2. Sędzia, który zrzekł się urzędu z przyczyn określonych w § 1, może powrócić na urząd
sędziego i poprzednio zajmowane stanowisko, jeżeli przerwa w pełnieniu obowiązków
sędziego nie przekracza dziewięciu lat, chyba że pełnił funkcje sędziowskie w
międzynarodowych lub ponadnarodowych organach sądowych.

§ 3. W wypadku przewidzianym w § 2 Krajowa Rada Sądownictwa, z inicjatywy
zainteresowanego, po uzyskaniu opinii Zgromadzenia Sądów Wojskowych, przedstawia
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie byłego sędziego na urząd
sędziego na poprzednio zajmowane stanowisko i miejsce służbowe, niezależnie od
liczby stanowisk sędziowskich w danym sądzie, chyba że nie spełnia on warunków
wymaganych do powołania na urząd sędziego.

[§ 4. W razie odmowy przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku, o
którym mowa w § 3, zainteresowanemu służy skarga do Sądu Najwyższego.]
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<§ 4. W razie odmowy przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
wniosku, o którym mowa w § 3, zainteresowanemu służy odwołanie do Sądu
Najwyższego.>

Art. 35.
[§ 1. Sędziego nie można zwolnić z zawodowej służby wojskowej przed rozwiązaniem

stosunku służbowego z mocy prawa lub przed utratą przez niego stanowiska sędziego.
§ 2. W wypadku, o którym mowa w § 1, sędziego zwalnia się z zawodowej służby wojskowej

jednocześnie z rozwiązaniem stosunku służbowego z mocy prawa lub utratą przez niego
tego stanowiska.]

<§ 1. Sędziego nie można zwolnić z zawodowej służby wojskowej przed rozwiązaniem
stosunku służbowego z mocy prawa lub przed utratą przez niego stanowiska albo
przeniesieniem w stan spoczynku.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, sędziego zwalnia się z zawodowej służby
wojskowej jednocześnie z rozwiązaniem stosunku służbowego z mocy prawa lub
utratą przez niego tego stanowiska, a w przypadku stanu spoczynku – z dniem
podjęcia ostatecznej uchwały o przeniesieniu.>

<§ 2a. W przypadku przeniesienia w stan spoczynku oraz w przypadku powołania na
urząd sędziego sądu powszechnego w trybie określonym w art. 32a uznaje się, iż
zwolnienie sędziego z zawodowej służby wojskowej nastąpiło w drodze
wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego
przez właściwy organ.>

§ 3. Sędziego przenosi się w stan spoczynku, jeżeli z powodu choroby lub utraty sił uznany
został orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej za niezdolnego do zawodowej służby
wojskowej, chyba że na swój wniosek jest powoływany, w trybie określonym w
przepisach ustawy, o której mowa w art. 32 § 6, z zastrzeżeniem § 4 i 5, na urząd
sędziego sądu powszechnego, jeżeli nie ma innych przeszkód prawnych i istnieje taka
możliwość.

§ 4. W przypadku uznania sędziego orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej za trwale
niezdolnego do zawodowej służby wojskowej Krajowa Rada Sądownictwa, z inicjatywy
zainteresowanego, przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej - bez zasięgania
opinii właściwego zgromadzenia sędziów - wniosek o powołanie sędziego sądu
wojskowego na urząd sędziego sądu powszechnego.

§ 5. Powołanie sędziego sądu wojskowego na urząd sędziego sądu powszechnego w trybie,
o którym mowa w § 3 i 4, następuje w sposób, o którym mowa w art. 32 § 8.

§ 6. W razie odmowy przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku, o
którym mowa w § 4 , zainteresowanemu służy skarga do Sądu Najwyższego.

Art. 37.
§ 1. Za wykroczenia oraz za przewinienia dyscyplinarne sędziowie ponoszą

odpowiedzialność dyscyplinarną przed sądami dyscyplinarnymi.
[§ 2. Przewinieniem dyscyplinarnym w rozumieniu ustawy jest naruszenie obowiązków

sędziego, uchybienie powadze stanowiska sędziowskiego, naruszenie dyscypliny
wojskowej oraz zasad honoru i godności żołnierskiej.]
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<§ 2. Przewinieniem dyscyplinarnym w rozumieniu ustawy jest naruszenie
obowiązków sędziego, w tym oczywista i rażąca obraza przepisów prawa,
uchybienie powadze stanowiska sędziowskiego, naruszenie dyscypliny wojskowej
oraz zasad honoru i godności żołnierskiej.>

§ 3. Sędzia odpowiada dyscyplinarnie także za swoje postępowanie przed objęciem
stanowiska, jeżeli przez nie uchybił obowiązkowi piastowanego wówczas urzędu
państwowego lub okazał się niegodnym stanowiska sędziego.

Art. 40.
[§ 1. Uprawnionym oskarżycielem przed sądem dyscyplinarnym, w sprawach sędziów

wojskowych sądów okręgowych, a także prezesów oraz wiceprezesów wojskowych
sądów garnizonowych, jest rzecznik dyscyplinarny, w sprawach zaś pozostałych
sędziów, zastępca rzecznika dyscyplinarnego.

§ 2. Rzecznika dyscyplinarnego wybiera Zgromadzenie spośród sędziów sądów
wojskowych.]

<§ 1. Uprawnionym oskarżycielem przed sądem dyscyplinarnym w sprawach sędziów
wojskowych sądów okręgowych, a także prezesów oraz zastępców prezesów
wojskowych sądów garnizonowych, jest rzecznik dyscyplinarny, zaś w sprawach
pozostałych sędziów – zastępca rzecznika dyscyplinarnego.

§ 2. Kandydatów na rzecznika dyscyplinarnego wybiera Zgromadzenie spośród
sędziów sądów wojskowych.>

§ 3. Zastępcę rzecznika dyscyplinarnego wybiera Zgromadzenie spośród sędziów
wojskowych pełniących służbę w okręgu innym niż rzecznik dyscyplinarny.

§ 4. Rzecznik dyscyplinarny działa przy Krajowej Radzie Sądownictwa. Kadencja rzecznika
dyscyplinarnego trwa cztery lata, a kadencja zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dwa
lata.

[§ 5. Zgromadzenie zgłasza Krajowej Radzie Sądownictwa wybranego rzecznika
dyscyplinarnego oraz zastępcę rzecznika dyscyplinarnego, najpóźniej na trzy miesiące
przed upływem kadencji albo w terminie miesiąca od jego ustąpienia.]

<§ 5. Zgromadzenie zgłasza Krajowej Radzie Sądownictwa wybranych kandydatów na
rzecznika dyscyplinarnego oraz zastępcę rzecznika dyscyplinarnego najpóźniej na
trzy miesiące przed upływem kadencji albo w terminie miesiąca od jego ustąpienia.
Krajowa Rada Sądownictwa wybiera spośród zgłoszonych kandydatów rzecznika
dyscyplinarnego.>

§ 6. W razie przeszkód w pełnieniu obowiązków przez rzecznika dyscyplinarnego, jego
obowiązki przejmuje zastępca rzecznika dyscyplinarnego, do czasu ustania przeszkody.

§ 7. Rzecznik dyscyplinarny jest uprawniony do przejęcia każdej sprawy prowadzonej przez
zastępcę rzecznika dyscyplinarnego w przypadku istnienia przeszkody w wypełnianiu
przez niego obowiązków, a także jeżeli uzna to za uzasadnione interesem wymiaru
sprawiedliwości.

§ 8. Do zastępcy rzecznika stosuje się odpowiednio przepisy o rzeczniku dyscyplinarnym.
§ 9. Obwiniony może ustanowić obrońcę spośród sędziów sądów wojskowych lub

adwokatów.
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Art. 41a.
§ 1. Po rozpoznaniu sprawy na rozprawie, sąd dyscyplinarny orzeka wyrokiem.
§ 2. Jeżeli przewinienie zawiera znamiona przestępstwa, sąd dyscyplinarny z urzędu

rozpoznaje sprawę w zakresie zezwolenia na pociągnięcie sędziego do
odpowiedzialności karnej i wydaje postanowienie w przedmiocie zezwolenia, o którym
mowa w art. 30 § 1, co nie wstrzymuje biegu postępowania dyscyplinarnego.

<§ 3. Od wydanych w pierwszej instancji wyroków sądu dyscyplinarnego oraz
postanowień i zarządzeń zamykających drogę do wydania wyroku przysługuje
odwołanie obwinionemu i rzecznikowi dyscyplinarnemu, a także Krajowej Radzie
Sądownictwa, Ministrowi Sprawiedliwości oraz Ministrowi Obrony Narodowej,
którym doręcza się odpis orzeczenia.

§ 4. Rozstrzygnięcia zapadające w toku postępowania dyscyplinarnego wymagają z
urzędu uzasadnienia na piśmie i doręczenia ich stronom.>

Art. 42.
§ 1. Odpis prawomocnego wyroku skazującego na karę dyscyplinarną dołącza się do akt

osobowych ukaranego.
§ 2. Po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku orzekającego karę przewidzianą

w art. 39 § 1 pkt 1-4, Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej zarządza usunięcie odpisu wyroku z akt osobowych, jeżeli w tym okresie
nie wydano przeciwko ukaranemu innego wyroku skazującego.

<Art. 42a.
Krajowa Rada Sądownictwa, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Minister
Sprawiedliwości oraz Minister Obrony Narodowej mogą wystąpić o wznowienie
postępowania dyscyplinarnego.>

<Rozdział 8a
Asystenci sędziów, urzędnicy i pracownicy sądów

Art. 64a.
W sądach mogą być zatrudnieni asystenci sędziów.

Art. 64b.
§ 1. W sądach są zatrudnieni urzędnicy i inni pracownicy sądów.
§ 2. Zasady zatrudniania urzędników i innych pracowników sądów oraz ich obowiązki

i prawa określają przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach
sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125, z późn. zm.).>

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, § 1c-2, § 6-7 oraz § 9-12,
art. 91a, 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:] <Do sądów wojskowych, sądów
dyscyplinarnych, sędziów sądów wojskowych oraz asystentów sędziów i do
ławników stosuje się odpowiednio przepisy art. 4 i 5, art. 8, art. 22 § 6, art. 37 § 5a i
6, art. 40, art. 41 § 2, 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 i 71, art. 73–75, art. 77 §
2, 2a i 4–6, art. 78 § 1–4, art. 78a § 1–3 i 6, art. 79, art. 80 § 2d–2h i 4, art. 83, art.
84 § 3, art. 85 i 86, art. 89 i 90, art. 91 § 1, 1c–2, 6, 7 i 9–12, art. 91a–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, art. 121 § 2, art. 122,
art. 126, art. 128, art. 129 § 3 i 4, art. 130 i 131, art. 133, art. 155–155b, art. 159 § 1
pkt 5 i 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. 41 § 2, art. 57 § 5, art. 58 § 7, art.
78 § 5, art. 78a § 7, art. 91 § 8 i art. 148 § 2 tej 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. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz.
1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157);

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. (uchylony).
§ 2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki sędziów sądów

wojskowych określają przepisy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
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§ 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.

[Art. 71.
Do pracowników sądów wojskowych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16
września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z
późn. zm.), a w sprawach nieuregulowanych także w przepisach tej ustawy - przepisy Kodeksu
pracy.]

USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. O PRACOWNIKACH SĄDÓW I PROKURATURY

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

Art. 4.
1. Stosunek pracy z osobą ubiegającą się o przyjęcie na staż urzędniczy nawiązuje się na

podstawie umowy o pracę na czas określony.
2. Stosunek pracy z urzędnikiem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nie

określony.
3. Dyrektora sądu apelacyjnego, dyrektora sądu okręgowego oraz kierownika finansowego

sądu rejonowego i ich zastępców zatrudnia się na podstawie powołania.
4. Warunkiem ubiegania się o zatrudnienie w sądzie lub prokuraturze jest złożenie przez

osobę ubiegającą się o przyjęcie na staż urzędniczy oświadczenia, że nie jest prowadzone
przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.

5. Prezes lub prokurator kierujący jednostką organizacyjną prokuratury przed przyjęciem
osoby na staż urzędniczy zasięga informacji z Krajowego Rejestru Karnego o tej osobie.

6. W uzasadnionych przypadkach prezes lub prokurator zasięga informacji z Krajowego
Rejestru Karnego o osobie zatrudnionej w sądzie lub prokuraturze.

7. (uchylony).

<Art. 4a.
W przypadku zniesienia sądu, w pierwszej kolejności na wolne etaty urzędnicze i
pracownicze w sądach lub prokuraturach, na ich wniosek, są zatrudniani urzędnicy i
pracownicy zniesionego sądu.>

Art. 5.
Stosunek pracy z osobami, o których mowa w art. 4, nawiązuje i rozwiązuje odpowiednio w:

1) sądzie apelacyjnym - prezes sądu apelacyjnego,
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2) sądzie okręgowym - prezes sądu okręgowego,
3) sądzie rejonowym - prezes sądu rejonowego,

<3a) wojskowym sądzie okręgowym – prezes wojskowego sądu okręgowego,>
[4) wojskowym sądzie okręgowym i garnizonowym - prezes wojskowego sądu

okręgowego,]
<4) wojskowym sądzie garnizonowym – prezes wojskowego sądu garnizonowego,>

4a) Prokuraturze Generalnej - Prokurator Generalny,
5) Naczelnej Prokuraturze Wojskowej - Naczelny Prokurator Wojskowy,
6) prokuraturze apelacyjnej - prokurator apelacyjny,
7) prokuraturze okręgowej i rejonowej - prokurator okręgowy,
8) wojskowej prokuraturze okręgowej i garnizonowej - wojskowy prokurator

okręgowy.

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. O KRAJOWEJ SZKOLE SĄDOWNICTWA I

PROKURATURY (Dz. U. Nr 26, poz. 157, z późn. zm.)

Art. 69.
1. Z dniem 5 maja 2009 r. ustaje powierzenie asesorom sądów wojskowych pełnienia

czynności sędziowskich.
2. Stosunki służbowe zawodowej służby wojskowej nawiązane z asesorami sądów

wojskowych na podstawie mianowania przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
wygasają po upływie 4 lat od dnia mianowania, chyba że wcześniej zostaną rozwiązane
lub wygasną.

[3. Do czasu ustania stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej asesor sądu
wojskowego jest upoważniony do wykonywania czynności sekretarsko-administracyjnych
w wojskowym sądzie garnizonowym.]

<3. Do czasu ustania stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej asesor sądu
wojskowego jest upoważniony do wykonywania czynności asystenta sędziego w
wojskowym sądzie garnizonowym.>

4. Wynagrodzenie zasadnicze asesora sądu wojskowego ustala się na podstawie przepisów
obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

5. Minister Sprawiedliwości przetwarza dane osobowe asesorów sądów wojskowych w
zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania obowiązków i praw pracodawcy
wynikających ze stosunku pracy bądź innych stosunków służbowych.

6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej może
odwołać asesora sądu wojskowego. Do asesora sądu wojskowego odwołanego z
zajmowanego stanowiska stosuje się przepisy dotyczące żołnierzy zawodowej służby
stałej.


