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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 17 marca 2016 r. 

o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury,  

ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,  

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 

ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz  

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 113) 

 

 

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1241 oraz z 2016 r. poz. 178) 

 

Art. 14. 

1. Minister Sprawiedliwości , w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem 

właściwym do spraw pracy , określi, w drodze rozporządzenia: 

[1)   stanowiska w sądach powszechnych oraz w powszechnych jednostkach 

organizacyjnych prokuratury, na których zatrudniani są urzędnicy i inni pracownicy, a 

także kwalifikacje wymagane do zajmowania tych stanowisk,] 

<1) stanowiska w sądach powszechnych i wojskowych oraz powszechnych 

jednostkach organizacyjnych prokuratury, na których zatrudniani są urzędnicy i 

inni pracownicy, a także kwalifikacje wymagane do zajmowania tych stanowisk,> 

2)   szczegółowe zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i 

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 

3)   tabele wynagrodzenia zasadniczego urzędników i innych pracowników sądów i 

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 

4)   wysokość dodatku przysługującego z tytułu zajmowanego stanowiska oraz pełnionej 

funkcji, 

5)   sposób i tryb odbywania stażu urzędniczego oraz przeprowadzania egzaminu 

–   uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowej organizacji działalności 

administracyjnej sądów i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 

właściwego poziomu funkcjonowania sekretariatów sądów i powszechnych jednostek 

organizacyjnych prokuratury oraz wysokiego poziomu kultury pracy, sprawności, 

racjonalności, szybkości i profesjonalizmu przy wykonywaniu czynności niezbędnych 

do sprawnego przebiegu postępowań w sądach i w powszechnych jednostkach 

organizacyjnych prokuratury, potrzebę zróżnicowania wynagrodzenia w zależności od 

stażu pracy, pełnionej funkcji oraz zajmowanego stanowiska i jego znaczenia dla 
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funkcjonowania sądu lub powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, a 

także potrzebę właściwego teoretycznego i praktycznego przygotowania do 

wykonywania obowiązków urzędnika sądu lub powszechnych jednostek 

organizacyjnych prokuratury, specyfikę i charakter pracy urzędnika oraz szczególne 

wymagania dotyczące wykonywania czynności w sądach i powszechnych jednostkach 

organizacyjnych prokuratury. 

2. Minister Sprawiedliwości może określić, w drodze rozporządzenia: 

1)   regulamin premiowania urzędników i innych pracowników zatrudnionych przy 

ściąganiu należności sądowych oraz w wydziałach ksiąg wieczystych, 

2)   regulamin przyznawania urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury 

nagród za szczególne osiągnięcia w pracy 

- uwzględniając charakter i rodzaj czynności wykonywanych przez urzędników i innych 

pracowników oraz zajmowane stanowisko, a także rzetelność, inicjatywę, sumienność i 

zaangażowanie przy wykonywaniu obowiązków i poleceń służbowych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. – PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI 

ADMINISTRACYJNYMI (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) 

 

[Art. 265. 

W posiedzeniu całego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego lub w posiedzeniu Izby 

udział Prokuratora Generalnego lub jego zastępcy jest obowiązkowy. W posiedzeniu składu 

siedmiu sędziów bierze udział prokurator Prokuratury Generalnej.] 

 

<Art. 265. 

W posiedzeniu całego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego lub posiedzeniu Izby 

udział Prokuratora Generalnego lub jego zastępcy jest obowiązkowy. W posiedzeniu 

składu siedmiu sędziów bierze udział prokurator Prokuratury Krajowej.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. O ZMIANIE USTAWY – KODEKS 

POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 

218 i 1311) 

 

[Art. 13. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 4-14 i 16 oraz art. 

10, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.] 

<Art. 13. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 4–14 i 16 oraz 

art. 10, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.> 
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USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ (Dz. U. poz. 1269, 

1513 i 2184) 

 

Art. 77. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem: 

[1)   art. 13, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.;] 

2)   art. 14 ust. 7 i 8, art. 15, art. 18, art. 40, art. 47, art. 52, art. 54, art. 66 oraz art. 74 ust. 3-5, 

które wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.; 

2a)  art. 5, art. 39 pkt 2-14, 16, 18, 22 i 23, art. 41, art. 43, art. 45 pkt 1, pkt 2 lit. a tiret drugie, 

pkt 4-7, 10-14, 16 i 18, art. 49-51, art. 55, art. 68, art. 70, art. 72, art. 74 ust. 1, 2 i 6 oraz 

art. 75, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

3)   art. 57 ust. 2-4, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. O ZMIANIE USTAWY – KODEKS CYWILNY, 

USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH 

USTAW (Dz. U. poz. 1311 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 178) 

 

Art. 23. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

[1)   art. 2 pkt 48 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.;] 

<1) art. 2 pkt 48 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.;> 

2)   art. 2 pkt 56 i 58, art. 14 pkt 2, art. 15 oraz art. 18, które wchodzą w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia; 

3)   art. 19, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 


